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 یوپی اس چیست؟

یونی اس  به معنی منبع تغذیه بدون وقفه است.  "Uninterruptible Power Supplies" مخفف عبارت

ی  ت برق ورودی از جمله قطع کامل آندستگایه متشکل از قطعات جامد است که از بروز اختالال جلوگیر

هها،در واقع ترکینی از مبدل ند. کیم کننده انرژی )باتری( است که سیستم قدرنی را برای کلیدها و ذخیر

 توان بار در حالنی 
ی

 .دهدکه نقیص در توان ورودی پیش آید، تشکیل یمحفظ، نگهداری و پیوستگ

بیشیی مشکالت برق شهر فائق  بر سازد که شما را قادر یم (UPS) در واقع استفاده از سیستم بدون وقفه

ی بدست آورید یدآ ی محافظت در برابر قطع کیل برق را نیر  .و همچنیر

ی از شما یم توانید سطوح مختلفی از حفاظت را در مقابل مشکالت برق برای سیستم خود جهت جلوگیر

ید  کم هز با توجه به اینکه روش.تخریب و یا از دست دادن اطالعات به کار گیر
ً
ینه بسیاری را های نسبتا

ات یم ی ی سطویح از حفاظت در مقابل مشکالت برق شهری برای تجهیر ید، هیچ جهت تأمیر توانید به کار گیر

 برق بدون وقفه )یونی یک از آنها نیم
ی  اس(، سیستم شما را در قبالتوانند به خونی یک دستگاه تأمیر

 .مشکالت برق شهر حفاظت کند

 یونی 
 شدنشدند اما امروزه با توجه به گران م گران قیمت ارزیانی یمها به عنوان یک سیستاسزمانی

ات و یا  ی ی یک دستگاه یونی ها،ارزشمند بودن اطالعات و دادهتجهیر  ارزان و مقرون به هزینه تأمیر
ً
اس کامال

 باشد. رصفه یم

 

 :از یوپی اس دالیل استفاده

 از  های تجاری شده و قطع ناگهانی برق باعث اختالل در اکیر فعالیت
ً
در بریحی موارد امکان ادامه آن را کامال

ی یم کتبیر های بسیاری را یم توان نام برد که در اثر پیامدهای حاصل از قطع برق ورشکست برد. شر

یگ نسبت به اند.تنها قطع برق شهر اثرات مخرب به همراه ندارد، بسیاری از دستگاهشده های الکیی

یگ (Spikes) ایظههانی مانند نوسانات شدید لحنارسان   ، اضافه ولتاژهای (Noises)، نویزهای الکیی

، قطع برق (Sags) ای ولتاژهای لحظه، افت(Brownouts) های طوالنی ولتاژ، افت(Surges) ایلحظه

 Switching) ، زمان سوئیچینگ گذرا(Frequency Variation)، نوسانات فرکانیس (Blackout) شهر

Transient) اهو هارمونیک (Harmonics)  .حساس هستند 

 

 :offlineیوپی اس 

شود، از آنها یاد یم (VFD) که در استاندارد با عالمت اختصاری "Offline" هایاسیونی 

ایط نرمال و حضور برق شهر اینورترشان خاموش و یا به صورت روشن ویل  هانی اسیونی  هستند که در شر

ی یم Bypassطریق مسیر کننده متصل به دستگاه از بار و آماده خدمت است و تغذیه مرصفنی  شود. تأمیر

د. کاهش خارج شود اینورتر در مدار قرار یمتنها وقنی برق شهر قطع شده و یا از محدوده مقادیر مجاز  گیر

 های سیستم ترین مزیتقیمت مبدل، سبگ و افزایش راندمان دستگاه در زمان حضور برق شهر از اصیل
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و محدودیت کننده به مرصف Bypassآفالین محسوب شده ویل انتقال مشکالت کیفی برق شهر از طریق 

ی کار طوالنی مدت و احتمال آسیب  ها در حرارنی اینورتر این نوع سیستم  دستگاه در زمان جابجانی بیر
ی

دیدگ

ی دلیل این سیستمبرق شهر و اینورتر از نقاط ضعف این نوع سیستم  برای توانهاست. به همیر
ً
های ها عمدتا

ی )کمیی از  ( ساخته و ارائه یم  10پائیر هانی که از  های صنعنی و در شبکهشوند. در محیطکیلو ولت آمیی

 برخوردارند امکان استفاده از یونی 
 .های آفالین وجود ندارداسکیفیت توان پائینی

 

 :Line interactiveیوپی اس 

ی نسبت به  Bypassسیر اس با اضافه کردن سیستم تنظیم ولتاژ در منوع یونی در این  شاهد عملکرد بهیی

اس مجهز به ترانس های این رده، یونی ترین سیستمخواهیم بود.دو نوع از متداول Offline شی

Buck/Boost  و ترانس Ferro resonant هایباشد. مشابه مدلیم Offline  اس مدل یونیLine-

interactive  بار خود را از طریق مسیرBypass ای که سبب قطع برق کند و بر اثر هر حادثهتغذیه یم

ی با سیستمهای باتری، شارژر و مدار ایدهد. در بخشآن را به اینورتر انتقال یم شهر شود   Offline نورتر نیر

ی بار خرویحی Bypassمشابه است اما به خاطر اضافه شدن مدار تنظیم ولتاژ در مسیر  ، تعداد دفعات کمیی

 . به اینورتر انتقال خواهد یافت

 

 :Onlineیوپی اس 

این مدل یونی اس شود. از آنها یاد یم (VFI) د با عالمت اختصاریدر استاندار  که "Online" هایاسیونی 

ایط نرمال و حضور برق شهر هم مرصف ها  ی و تغذیه حنی در شر  از طریق اینورتر تأمیر
ً
کننده آنها رصفا

ایط خرانی و خطیم
برای مدت محدودی  Bypassهای دستگاه، مسیر ا در هریک از مبدلشود و تنها در شر

ی تغذیه بار یمزمانیکه دستگاه رفع عیب شودتا ) و  DC به AC یل ولتاژشود. به علت تبد( عهده دار تأمیر

هم یاد  "Double conversion" از این مدل طرایح با عنوان مبدل دوبل AC به DC تبدیل مجدد آن از

 یم
ً
ی ایجاد ولتاژی متفاوت امکان تغییر فرکانس خرویحی نسبت به ورودی و ه شود.با این نوع تبدیل عمال مچنیر

 با ورودی و مستقل از آن وجود دارد. 

 

 یوپی اس های تک فاز و سه فاز:

 ای جز انتخاب دستگایه با خرویحی سه فاز نیست؛ ویل برای بارهای تکفاز چارهکنندگان سهبرای مرصف

 فاز کدام گزینه مطلوب است؟
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ی )کمیی از رای توانب اسدر بازار یونی  و  تهیهفاز  فاز به تک تک هایاستوانید یونی ( شما یم10kvaهای پائیر

فاز مناسب فاز به سهفاز و سهفاز به تکسه هایاسدر بریحی موارد قیمت تمام شده آنها در مقایسه با یونی 

شود؛ ویل برای دارند گزینه اجباری محسوب یمفاز  تر است و برای کاربرانی که در شبکه برق مرصف تک

فاز های سهشوند. مدلفاز ساخته یمفاز به سهفاز و سهفاز به تکه دو صورت سهب اسیونی  های باالتر،توان

سازند و ( تسهیالت خونی را برای بعد از دستگاه فراهم یمساخته میشود 100kvaفاز )معموال تا به تک

یگ بعد ا ار به ب شود،یم  Bypassتر خواهد شد. ویل وقنی دستگاه تر و ارزانز دستگاه آسانشبکه الکیی

بدین منظور مطلوب است؛د شد که برای شبکه نا صورت کامل تنها روی یگ از فازها تحمیل خواه

 تری محسوب میشود. فاز گزینه عاقالنهبه سهفاز های سهاسیونی 

 مزیت یوپی اس های ترانس بیس:

یگ را از ترانسففففورماتور ایزوله، قطعه یگ اسفففت که به واسفففطه یک میدان مغناطییسففف، دو مدار الکیی ای الکیی

ی دو مسففففففففففففففیر انرژی، هیچ اتصففففففففففففففال اهیم وجود ندارد و در نتیجه هم ایزوله یم در نماید؛ بدین معنی که مابیر

یگ ورودی برقرار نیم ایط الکیی ی وجود نداباشففففففففد )ارتباط نول با خرویحی ترانس، شر ترانس این عمل  .رد(زمیر

ی موجب یم ایزوله شففود که در خرویحی دسففتگاه، ولتاژ مورد لزوم موجود باشففد ویل به علت عدم اتصففال زمیر

، صففففففففففر منظور شفففففففففده و جریانی از اتصفففففففففال عبور نیم ی  .کنددر مواقع اتصفففففففففال، اختالف پتانسفففففففففیل باال با زمیر

ی از عبور  ترانس ایزولهاز  های زیاد در در صففففففورت بروز صففففففاعقه یا جریان DC هایجریانبه منظور جلوگیر

ففففففففففففففففففففففففففففف  .شفففففففففففففففففففففففففففففففففففودیم ای حسفففففففففففففففففففففففففففففففففففاس اسفففففففففففففففففففففففففففففففففففتفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففادههففففففففففففففففففففففکففففففففففففففففففففففنففففففففففففففففففففففنففففففففففففففففففففففدهمففففففففففففففففففففففدار مرصف

 را ایفا یم در مدار، نقش حفاظت ترانس ایزوله
ی

ها، شفبکه کند زیرا این ترانساشفخا  در مقابل برق گرفتگ

ی ایزولففه، جففدا یم  نیمرقعففث بکننففد و در نتیجففه تمففاس بففا سففففففففففففففیم برق بففارا از زمیر
ی

در این نوع  شففففففففففففففود. گرفتگ

شفففود که ولتاژ خرویحی آن بیش پیچ مجزای یک به یک و یا کاهنده اسفففتفاده یمحفاظت از ترانس با دو سفففیم

 .بفففففاشففففففففففففففففففدولفففففت اسففففففففففففففففففت. در ترانسفففففففففففففففورمفففففاتور یفففففک بفففففه یفففففک ولتفففففاژ ثفففففانویفففففه برابر ولتفففففاژ شففففففففففففففبکفففففه یم 42از 

فففففففففففففف  .کفففنفففففففدیفففگ از شففففففففففففففففبفففکفففففففه جفففففففدا یمکفففنفففنفففففففده را از نفففظفففر الفففکفففیی تفففرانسففففففففففففففففففففورمفففففففاتفففور، ولفففتفففففففاژ تفففغفففففففذیفففففففه مرصف

 که یونی 
فففف (Transformer-base) هلترانس ایزو های دارای اسجریانی کننده در لحظه اول اسففففتارت مرصف

 از یونی یم
سففففففففففففففففت؛ طول عمر ا (Transformer-less) هفففای بفففدون ترانساستواننفففد تحمفففل کننفففد بیشففففففففففففففیی

 از یونی  ترانس ایزولههای دارای اسیونی 
دارها های بدون ترانس اسففففففففففت ویل تلفات گرمانی ترانساسبیشففففففففففیی

ففففففففففبیشففففففففففیی اسففففففففففت. در کل انتخاب یونی  ین حالت ممکن اسففففففففففت که اکیر اس نسففففففففففبت به نوع مرصف کننده بهیی

دار مناسففففففففففففففب دار برای مصففففففففففففففارف بیمارسففففففففففففففتانی های ترانساسیونی  ات موتوردار و هییی ی تر اسففففففففففففففت و و تجهیر

ات کامپیوتری و اداری مناسبتر های بدون اسیونی  ی  .باشدتر یمانس برای تجهیر
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 :Standaloneو  Modularتفاوت یوپی اس های 

 بفففا تهیفففه مفففاژول بیشففففففففففففففیی افزایش توان کیل سففففففففففففففیسففففففففففففففتم در یونی 
ً
و سففففففففففففففهولفففت در نصففففففففففففففففب  اس مفففاژوالر رصففففا

ین فضففای ممکن یم و  بوده پذیرامکان  که در یونی منجر به اشففغال کمیی
 Standalone اسشففود؛ در صففورنی

 .های جداگانه همراه با اشغال فضای بیشیی همراه استاسنمودن یونی  از طریق پارالل

 

اس ماژوالر به آسانی و تنها با تعویض ماژول معیوب با ماژول سالم بدون نیاز به شویس و تعمیر یک یونی 

 هنیاز ب ، Standalone اسمیر یک یونی پذیرد؛ در صورنی که شویس و تعدانش فنی خایص صورت یم

 .داردمتخصص ماهر 

ین وقفه Modular اسامکان انجام خدمات شویس و نگهداری یونی  ای در عملکرد کیل بدون کوچکیی

 که در یونی 
ممکن است جهت انجام تعمیر و شویس  Standalone اسسیستم وجود دارد؛ در صورنی

 .بای پس صورت پذیردکننده از طریق مسیر دستگاه خاموش گردیده و تغذیه مرصف

 

، امکان جایگزینی با ماژول اسیونی  ی یک ماژول اضافی های ماژوالر قطعات یدگ خایص نداشته و تنها با داشیی

 که یونی 
 .باشددارای قطعات یدگ مختلفی یم Standalone اسمعیوب بدون وقفه وجود دارد؛ در صورنی

قابل گران SMD از قطعاتاس ماژوالر به جهت استفاده هزینه تعمیر یک یونی  تر بوده و در مواردی غیر

 که در یونی تعمیر یم
طعه کوچک مشکل قممکن است با تعویض یک  Standalone اسباشد در صورنی

 .رفع شود

 تفاوت بارهای خطی و غیر خطی:

خیط (Linear) بطور کیل بارها را به دو گروه خیط IEC62040استاندارد   بندی  طبقه (Non Linear) و غیر

ی دلیل در مشخصات فنی یو  کنیم. به عنوان ها اغلب این کلمات را مشاهده یماسنی کرده است. به همیر

خیط مشخص ولتاژ  THDمثال اغلب  خرویحی را یک بار برای بارهای خیط و یک بار برای بارهای غیر

  .کنندیم

ی سینویس باشد، به  گوییم. این یک تعریف آن "بار خیط" یماگر به باری ولتاژ سینویس بدهیم و جریان بار نیر

ی جریان و ولتاژ در میان  .ساده شده از بارهای خیط بود دقت نمایید که حرفی از وجود اختالف فاز بیر

کنند و بارهای آید همه به بارهای مقاومنی اشاره یماغلب وقنی صحبت از بارهای خیط به میان یم .نیست

خیط  را جزء بارهای غیر
ی نیست .نمایند طبقه بندی یمسلفی یا خازنی  که چنیر

 !در صورنی

ی خیط یم  نیر
ی سینویس بارهای خازنی و سلفی باشند. زیرا اگر به آنها ولتاژ سینویس متصل شود، جریانشان نیر

است و تنها با شکل موج ولتاژ اختالف فاز دارد. به طور کیل هر ترکینی از عنارص پسیو )متشکل از مقاومت، 

 رود. عنوان یک بار خیط بشمار یم خازن و سلف( به
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فاز است. یعنی شکل موج جریان اندگ بعد از شکل موج اگر خاصیت سلفی بار غالب باشد جریان آن پس 

  .آیدآید و در صورنی که بار خازنی باشد شکل موج جریان اندگ قبل از شکل موج ولتاژ یمولتاژ یم

 .سینویس اعمال شود، جریانشان غیر سینویس خواهد بود برخالف بارهای خیط، اگر به این بارها ولتاژ 

خیط احاطه شده شاید جالب باشد بدانید برخالف آنچه به نظر یم رسد دنیای ما توسط بارهای غیر

خیط به شمار یم روند. این یعنی کامپیوتر، است.به عنوان مثال تمام منابع تغذیه سوئیچینگ جزء بارهای غیر

، تلویزیو  ، اسکیی های کم مرصف، ها، شارژر موبایل، تمایم المپLCD و LEDن، رادیو، مایکروویو، پرینیی

فایرهای هانی که مدارات تصحیح شکل موج جریان ورودی ندارند، رکنی ها و یا تمایم کانورترها و مبدلاسیونی 

خیط ب  جزء بارهای غیر
ی

 ه حساب دیودی یا تریستوری و بسیاری دیگر از لوازم و ادوات اطراف ما، همگ

 

ک تمام این بارها، استفاده از ادوات اکتیو )نیمه هادییم یا  IGBTریستور، هانی مثل دیود، تآیند. وجه مشیی

  .شان استورودی ت پسیو )مقاومت، سلف یا خازن( در جای قطعا ماسفت و...( به

خیط جریان، لحظه بهماهیت غیر نسبت به جریان ای بودن آن، پیک باالتر آن ای بودن و در نتیجه رصی

ی هارمونیک آن نسبت به یک جریان و باال بودن قابل مالحظه Crest factor مشابه سینویس، باالتر بودن

خیط را برای هر منبع تغذیه ی دلیل استانداردای نامناسب یمسینویس، بارهای غیر  نماید. به همیر

IEC62040-3  خیط دارد و تست یونی خیط را به یک الزام ا بارهای غیر اس بتوجه بسیاری به بارهای غیر

 بارهانی که به یونی برای هر سازنده
خیط اس متصل یمای بدل نموده است. جالب است بدانید اکیر شود غیر

، پالتر و کلیه کامپیوترهای موجو  ، اسکیی ید؛ شور، پرینیی  یک سایت کامپیوتر را در نظر بگیر
ً
د هستند. فرضا

خیط به حساب یمدر سایت به دلیل استفاده از مدا  غیر
ً
شاید این سوال  .آیندرات تغذیه سوئیچینگ تماما

خیط، چگونه یمبرایتان مطرح شود که با توجه به ماهیت نامناسب جریان  توان تشخیص داد  بارهای غیر

ی نماید؟ پاسخ این سؤال را یماس یمکه یک یونی  خیط را به خونی تأمیر بایست در تواند تغذیه بارهای غیر

 یونی جدول م
ی به شخصات فنی اس جستجو نمایید. مطابق استاندارد، سازندگان مکلف به ارائه پارامیی

 اس به خریدار هستند. یا درصد اعوجاج ولتاژ خرویحی یونی  THDعنوان 

ای از این پارامیی داشته باشیم به این معنی است که با اعمال بار کامل خیط یا اگر بخواهیم تعریف ساده

خیط، چه مقدار کیفیت شکل موج ولتاژ خرویحی یونی  ولتاژ کمیی  THDیاید. هر چه عدد اس کاهش یمغیر

 یونی باشد نشان
 .باشد 8کمیی از اس است. طبق استاندارد، بهیی است این عدد  گر کیفیت بهیی

به شود که کیفیت ولتاژ خرویحی ای بارهای غیر خیط باعث یمهمانطور که انتظار داشتیم ماهیت رصی

خیط نسبت بیونی  ولتاژ آن در بارهای  THDه بارهای خیط کاهش یابد، یا به عبارنی اس در بارهای غیر

خیط باالتر باشد  .غیر
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 انتخاب یوپی اس به صورت جزیره ای یا مرکزی؟

دهیم پیشاپیش یمبرای رسیدن به پاسخ مناسب، این دو روش را بر اساس معیارهای زیر مورد مقایسه قرار  

ها صادق نیست اسیادآوری این نکته الزم است که بریحی از دالیل مطرح شده در خصو  همه انواع یونی 

ح در بازار ایران این موارد و ممکن است موارد استثنانی هم وجود داشته باشد ویل در اکیر برندهای مطر 

ک است  MTBFه رابطه مستقییم با ک   منظور از قابلیت اطمینان(: الف( قابلیت اطمینان )اعتماد .مشیی

 حداقل زمان الزم برای تعمیر و  MTTR  و رابطه معکویس با فاصله زمانی خطاهای رخداده در هر دستگاه)

س ان در دسیی ی  100ستگاه داست. به عنوان مثال اگر قابیت اعتماد یک بودن یک دستگاه رفع خطا( دارد میر

 دستگاه در طول سال هیچگونه خرانی که نیاز به تعمیر داشته باشد را نخواهد داشت 
درصد باشد یعنی

ان قابلیت اعتماد وجود ندارد. بنابراین وقنی شما از یک دستگاه متمرکز است ی  هیچ دستگایه با این میر
ً
فاده عمال

ی در اختیار دارید. اول اینکه شعت تعمیر دستگاه کنید به دو یم های بزرگ دلیل عمده قابلیت اعتماد کمیی

ی است یعنی  ات پاییر ی  تجهیر
ی

یابد. دلیل دوم این است که افراد متخصص افزایش یم MTTR به علت پیچیدگ

ات را تعمیر کرده و به مدار  ی  م هستند ندارد و یا بسیار کبرگردانند یا وجود  و توانمندی که بتوانند این نوع تجهیر

 

ات هیچگاه مطابق با زمان س بودن این افراد بسیار سخت بوده و برنامه تعمیر های مورد بندیو یا در دسیی

ها )یعنی اینکه دستگاههای بزرگ در یک بزرگیی برای این دستگاه MTBFانتظار نخواهد بود. بنابراین حنی با 

 قابلیت  MTTR های کوچک خراب شوند( ویل به علت بزرگیی شدنفاصله زمانی یکسان کمیی از دستگاه
ً
عمال

ی و پراکنده استفاده ها کم خواهد شد. در صورنی که اگر از دستگاهاعتماد این نوع سیستم های با توان پاییر

ایط یم مان توان و مشخصات را جایگزین هبا  UPS توان در فاصله زمانی بسیار کوتاه یکشود در بدترین شر

س بودنو ق (، در حد صفرMTTR یعنی ) تگاه معیوب کرددس ات را افزایش  ابلیت اعتماد و یا در دسیی ی تجهیر

 داد. 

و اد تا به نحو مطلونی تعمیر شده دستگاه معیوب را یم توان برای تعمیر تحویل یک مرکز تخصیص د

د  مورد استفاده قرار گیر
ً
 .مجددا

ات حساس است نکته بعدی که بایسنی در این خصو  یادآور  ی شد دالیل وقفه )خطا( در تغذیه تجهیر

ات ممک ی  د: ن است از سه عامل خطاساز زیر باشخطا در این تجهیر

یگ و الک1-الف ونیگ( مدارات الکیی  :یی

ات داخیل یک یونی یونی اس  ی ات با معیارهای  اس و کیفیت هر عملکرد تجهیر ی  و MTBFیک از این تجهیر

MTTR ی قابل سنجش و اندازه   .استگیر

 از ساختار یونی 
شود مشکل وقفه در تغذیه اس متمرکز استفاده یمعالوه بر موارد مطرح شده فوق وقنی

 در حایل که احتمال خرانی همزمان .د داردکنندگان در صورت خرانی دستگاه همچنان وجو تمام مرصف

UPS کم یم  های کوچک و پراکنده بسیار کم بوده و شانس قطع همزمان تمام بارها بسیار 
ی

شود. این ویژگ

 های متمرکز وجود دارد UPS های پراکنده در مقایسه با UPS همچنان به عنوان یک مزیت برای
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  :( مرصف کنندگان2-لفا

ای خود یک کنندگان هستند. هر مرصف کنندهترین عوامل وقفه در تغذیه، خود مرصفیگ از اصیل

ونیگ محسوب یم یگ و یا الکیی ی الکیی  آن یم تواند اتصال کوتاه تغذیه ورودی را که آسیب  شود تجهیر
ی

دیدگ

ی عملکرد ناصحیح کلیدهای حفاظنی یم تواند این اتصال کوتاه را به منبع به دنبال داشته باشد. همچنیر

های  UPS ر استفاده ازکنندگان شود. از این منظمرصفتغذیه منتقل نموده و منجر به قطع تغذیه تمام 

 .تری داشته باشداس بزرگ و متمرکز بر تواند بر استفاده از یونی کوچک و پراکنده یم

گاه منجر به های متعدد خطای نایسر از بار در یک دستگاه هیچاسدر شبکه تغذیه بدون وقفه با یونی 

یگ همچنان برقرار UPS وقفه در سایر بارهای متصل به دیگر ها نخواهد شد و تغدیه سایر بارهای الکیی

 .خواهد بود

 :ل شودهانی که از ناحیه باتری به مجموعه تحمیFault ( خطاها و یا3-الف

هدانید باتری به عنهمانطور که یم  های نایسر از وقفه .ها استاسساز انرژی جزء الینفک یونی وان ذخیر

تواند به علت افزایش مقاومت داخیل باتری و کاهش شیففففع ولتاژ آن در زمان دشارژ یا اتصال  باتری یم

ی انرژی  DC Bus ها و کاهش شدید ولتاژCell شدن بریحی ازوتاهک هو از دست رفیی  ا شده در باتری و یذخیر

 

 باتریاس بزرگ و متمرکز استفاده یمقطع کلید باتری گردد. وقنی از یک یونی 
ً
ها از نوع باتری با شود معموال

ز بانک اورت خرانی یک یا چند باتری شوند. در صباال بوده که تعداد زیادی با هم شی یم آمیی ساعت

ی تغذیه در زمان قطع برق را با باتری، ظرفیت قابل مالحظه ه شده از دست رفته و تأمیر ای از انژی ذخیر

 که اگر از یونی سازد. در صور-مخاطره جدی مواجه یم
های آنها های کوچک استفاده شود، باتریاسنی

 بوده و خرانی یک ب
 با ظرفیت کمیی

ً
 یکعموما

ی
م ه UPS اتری یا چند باتری حنی اگر منجر به از کار افتادگ

های موجود در سایت، استوانند از سایر یونی های حساس ما یمکنندهشود هنوز حجم زیادی از مرصف

تواند با شعت انجام شود چرا که این استفاده نمایند. الزم به یادآوری است که جایگزینی باتری کوچک یم

ی داشته و هم به علت تولید انبوه قیمت مناسبنوع باتری    .تری دارندهم تنوع بیشیی

ات  :ب( محل استقرار، نگهداری و تعمیر

اختصایص  UPS های متمرکز همراه با بانک باتری اختصایص خود اغلب نیاز به اتاق باتری و اتاقاسیونی 

ات و نگهداری خایص ات فراهم نمایند. این دارند که عالوه بر محل استقرار امکانات تعمیر ی  را برای تجهیر

انی متخصص و ویژهاسنوع یونی  ات ها تیم تعمیر ای نیازدارند که بتواند بدون جایگزینی نسبت به تعمیر

ل دقیق دما دارد تا عملکرد باتری در حد مطلوب بافی مانده و  مقتیصی اقدام نماید. اتاق باتری نیاز به کنیی

ات منظم عمر مفید باتری حفظ شود. تجه ی نیاز به نگهداری و تعمیر ل دما در اتاق باتری نیر
ات کنیی ی یر

 که اگر از یونی دوره
ها در اسهای با توان کم استفاده شود. نصب این یونی اسای دارند. در صورنی

ات و نگهداری آن ها یم تواند با فضاهای بدون استفاده یا کم استفاده ساختمان امکانپذیر بوده و تعمیر

ی استفاده گردد سهولت ل دمای باتری نیر
  .انجام شود و از همان تهویه مطبوع موجود برای کنیی
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 :بندی و تقسیم بار در شبکه برق اضطراریج( سیم

ساز در اجرای تأسیسات ایجاد شبکه اضطراری در کنار شبکه برق اصیل همیشه یگ از نکات هزینه

یگ یم ی در کنار بارهای حساس استفاده شود شبکه برق های پراکنده اسباشد. اگر از یونی الکیی و توان پاییر

متمرکز و بزرگ استفاده شود. این حالت  UPS تر از حالنی خواهد شد که یکهزینهتر و کماضطراری ساده

ی طبقات، تابلو توزیففففع اصیل و تابلوهای توزیففففع کوچک محیل یمنیازمند کابل باشد که اجرای آن کیسر بیر

کننده ریسک قطع با افزایش تعداد کلیدهای حفاظنی موجود در مسیر تغذیه تا مرصفعالوه بر هزینه، 

 .ها را افزایش خواهد دادتغذیه مرصف کننده

بعیصی از طراحان به جای اجرای موازی و همزمان دو شبکه برق در ساختمان )یک شبکه برق شهر برای 

مهم و یک شبکه برای بارهای حساس( از یک شبکه  کنند و تغذیه برای همه بارها استفاده یمبارهای غیر

یگ را تواند هزینهنمایند. این روش هر چند یماس یمورودی را مجهز به یونی  های اجرای تأسیسات الکیی

ایط قطع برق شهر از  UPS کاهش دهد ویل به علت اینکه تمام بارهای موجود در ساختمان در شر

 اولویت
ً
ی بارهای مهم و حساس و بارهای کم ارزش که یمبندی باستفاده خواهند کرد عمال تواند در زمان یر

  .پذیر نیستقطع برق استفاده نشوند امکان

 

 :د( قابلیت تغییر و توسعه در آینده

UPSقابلیت جابجانی دارند. یعنی به هر دلیل در آینده چیدمان اتاق 
ی

ی به سادگ ها های کوچک و توان پائیر

های حساس جابجا شوند که کنندهساس در آنها قرارداد تغییر کند یا مرصفهانی که بارهای حیا سوئیت

ات در یونی  UPS به آنها نیاز باشد تا محل استقرار  اسهم تغییر کند این تغییر
ی

های کوچک به سادگ

های بزرگ عالوه بر مشکالت اسباشد. این درحایل است که در هنگام استفاده از یونی پذیر یمامکان

و بانک باتری، ایجاد شبکه اضطراری جدید و یا تغییر شبکه موجود در محل استقرار جدید  UPS جابجانی 

ی جابه  .هانی خواهد بودجانی یگ از مشکالت چنیر

  

 :هاه( هزینه

دهند این های کوچک و پراکنده ترجیح یماسمتمرکز را بر یونی  UPSشاید تنها دلییل که بریحی از طراحان، 

های  اسهای با ظرفیت باالتر در مقایسه با تعدادی از یونی های بزرگ و باتریUPS یداست که قیمت خر 

 .های متعددی که بتوانند همان توان و ظرفیت را فراهم نمایند کمیی خواهد شدکوچک با باتری

های اجرای یک شبکه برق اضطراری توان باال در کنار شبکه این درحایل است که اکیر اوقات به هزینه

 از ساختار یونی مورد نیاز، و  UPS گردد. ایجاد اتاق باتری و اتاقزیففففع اصیل توجه نیمتو 
های بزرگ و اسقنی

باشد که اغلب در محاسبات به دست فرامویسر ساز یمشود یگ دیگر از عوامل هزینهمتمرکز استفاده یم

ده یم های بزرگ و UPSگهداری های تعمیر و نها بایسنی افزایش هزینهشود. به همه این هزینهسیی

 های ظرفیت باال را اضافه نمود. باتری
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یبندی و نتیجهجمع  :گیر

یگ مهم و حساس ویل پراکنده به دو روش استفاده از ی تغذیه برای مجموعه بارهای الکیی های  UPS تأمیر

 بارها و یا استفاده از یونی 
ی

اجرای شبکه برق کز و اس بزرگ و متمر کوچک و پراکنده متناسب با پراکندگ

پذیر است. با توجه به کاهش قابلیت اعتماد، افزایش مشکالت جابجانی و تغییر در اضطراری، امکان

های های اجرای شبکه برق اضطراری متمرکز، افزایش هزینهچیدمان مرصف کنندگان حساس، هزینه

  های کوچک و پراکنده را بهUPSاختصایص؛ استفاده از  UPS تعمیر و نگهداری، نیاز به اتاق باتری و اتاق

 .اس متمرکز و بزرگ تبدیل نموده استگزینه برتری نسبت به یک یونی 

 

  م؟یپالس نیاز دار 12اس یوپیبه یک آیا 

ان توان راکتیو و   12یکسوسازهای  پالسه و بیشیی راه حیل است که در یکسوسازهای تریستوری برای جیی

های دیگری این های جدید با روشUPS شود. درکاهش اعوجاج جریان ورودی دستگاه استفاده یم

های اکتیو و مشکالت را مرتفع کرده اناند استفاده از فیلیی ی رکنی جیی  فایرهایسازهای توان راکتیو و همچنیر

IGBT-base یب ت  وان آنها نزدیک به یکامروزی قادرند یکسوسازهانی را در اختیار کاربر قرار دهند که رصی

(PF≥0.99)  درصد باشد. با این حساب نیاز  3بوده و اعوجاج هارمونیک جریان ورودی آنها هم کمیی از 

 

 .ها به طور کامل مرتفع شده استUPS لسه در ورودیپا 12فایرهای به رکنی 

وجود دارد نیاز به یگ از  (THDi) هابا تأکیدانی که جهت کاهش اعوجاج هارمونیگ جریان ورودی دستگاه

 12های دارای یکسوساز اسهای توان باال الزایم است. یونی در ورودی دستگاه THDi های کاهشروش

ی قادرند این پالسه مشکل را تا حد بسیار خونی مرتفع یم 6های پالسه نسبت به نمونه سازند و همچنیر

های پسیو اضافه شده به رکنی  فایرهای کارانی در تمام محدود جریانی دستگاه حفظ کنند در حایل که فیلیی

یب توانترند و پالسه هرچند از نظر قیمت مقرون به رصفه 6  ورودی را هم اصالح یم رصی
ً
کنند، ویل عمدتا

گذارند )در توان 50کیسر بیش از برای سطح جریان  درصد دستگاه تأثیر
ً
ی دستگاه تقریبا کیسر پائیر

های پسیو ورودی  12فایرهای های باالتر بهیی است یک ترکینی از رکنی اند.( در قدرتفایدهنی  پالسه و فیلیی

یب قدرت یم THDi گاه در نظر گرفته شود. قابلینی که با کاهشبرای دست تواند برای شبکه و افزایش رصی

ایط مطلوب را ها استفاده یمتغذیه ورودی دستگاه و یا ژنراتورهانی که برای ورودی دستگاه شود یک شر

یب قدرت ورودی اصالح شده( یا ر ) PFC فراهم سازد. تحوالت اخیر در طرایح یکسوکننده  فایرکنی رصی

IGBT بیس؛ توانانی کاهش THDi  یب تواندرصد و  3در حدی کمیی از یان  رصی نزدیک به یک برای مشیی

 نیاز به یکسوسازهای 
ً
پالسه و یا با فیلیی پسیو را به طور کامل مرتفع ساخته  12فراهم ساخته و عمال

 .است
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یب توان یگ، اصطالیح است که به نسبت توان واقیع به توان ظاهری اطالق  رصی در یک سیستم الکیی

ی صفر تا یک دارد کننده برای تبدیل انرژی توان واقیع عبارتست از توانانی یک مرصف .شده و مقداری بیر

یگ به د ی ولتاژ و جریان پدید یگر شکلالکیی های انرژی؛ در حایل که توان ظاهری در اثر وجود اختالف بیر

ان توانکنندهآید. با توجه به نوع مرصفیم ی تواند از توان واقیع آنها، توان ظاهری یم Active ها و میر

یب توانبودن بیشیی باشد. کم بودن توان ظاهری نسبت به توان واقیع( در یک مدار، موجب بزرگ  رصی

ی جریان در مدار و در نتیجه افزایش تلفات در مدار یم  .شودباالرفیی

 مقاومنی شکل موج جریان و ولتاژ با هم هم
ً
صفر  P.F زمان هستند )یعنی در یک زماندر یک مدار کامال

ه و ماکزیمم یم شوند(. حال اگر در مدار بار راکتیوی مانند خازن یا القاگر وجود داشته باشد انرژی ذخیر

ی شکل موج ولتاژ و جریان یم شود. این انرژی شده در این نوع بارها باعث به وجود آمدن اختالف بیر

ه شده به منبع باز خواهد گشت در حایل که تأثیر مثبنی در عملکرد  به این  .بار نخواهد داشت ذخیر

یب توانترتیب یک مدار با  ی در مقایسه با یک مدار با  رصی یب توانپائیر ی  رصی باال نیازمند جریان بیشیی

 .ثابنی از توان واقیع است برای ایجاد مقدار 

 مقاومنی هستند )مانند المپکنندهمدارهانی که شامل مرصف
ً
های ای، بخاریهای رشتههای کامال

، اجاق یب توانی برابر یکبرفی دارند در حایل که در مدارهانی که دارای بارهای راکتیو  های برفی و...( رصی

یب توان ...)ها وها، موتورها، ترانسفورماتور هستند )مانند خازن  .کمیی از یک است رصی

یب توان صفر در یک مدار بدین معناست که تمام بار مدار به صورت راکتیو است و در هر سیکل  رصی

ه ش یب توانگردد در حایل که زمانی که ده در بار به منبع باز یمانرژی ذخیر یک است تمام انرژی  رصی

یب توان .شودفرستاده شده به وسیله منبع در بار مرصف یم ی  رصی یک بار با توجه به جهت زاویه بیر

فاز باشد. برای نشان دادن جهت این زاویه از عالمت منفی یا فاز یا پستواند پیشجریان و ولتاژ یم

ی استفاده یم  .شودمثبت نیر

یگ یا ترانسفورماتورها شکل موج جریان عقب تر از ولتاژ است در در بارهای القان  مانند موتورهای الکیی

زیر زمینی درست برعکس است به هایهای خازنی یا کابلین مورد در بارهای خازنی مانند بانکحایل که ا

این ترتیب که شکل موج جریان از شکل موج ولتاژ جلوتر است. با این حال هر دو نوع این بارها انرژی را 

ه یم ناطییس و در کنند با این تفاوت که در بارهای القان  انرژی به صورت میدان مغدر خود ذخیر

ه یم واستاتیگ ذخیر
 .شودبارهای خازنی انرژی به صورت میدان الکیی

ان  ی یب تواناهمیت میر گردد. در بسیاری از کشورها های مربوط به آن بازیمدر یک مدار به هزینه رصی

ان کنندهمرصف ی یب توانهانی که میر ان استاندارد )این استاندارد برای بیشیی  رصی ی آنها از میر

ی کنندهمرصف ی در مدارهای پر است( کمیی باشد جریمه یم 0.95تا  0.9ها مقداری بیر شوند. همچنیر

یب توانمرصف  ی موجب افزایش جریان در هادی رصی های مربوط به انتخاب هادی ها شده و هزینهپاییر

ی را افزایش یم ات تأمیر ی کننده انرژی کننده و توزیففففعدهد این جریان اضافی موجب کاهش طول عمر تجهیر

ی یم یگ نیر
 .شودالکیی
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 :کننده سه بعد داردجاری در یک مرصف AC توان

 .است (W) نمایش داده شده و واحد آن وات P توان واقیع: که با -1

 .است (VA) آمیی نمایش داده شده و واحد آن ولت S توان ظاهری: که با -2

 .است (RVA) آمیی راکتیونمایش داده شده و واحد آن ولت Q توان راکتیو: که با -3

یب توانبنابراین   .آیدبدست یم PF=P/S از فرمول رصی

 سینویس باشد، 
ً
توانند سه ضلع یک مثلث در نظر گرفته یم S و Q ،Pدر صورنی که شکل موج، کامال

ی توانشوند؛ بنابراین یم ی نسبنی بیر   :Q2S=P+2ها دست یافتتوان به چنیر

ی ولتاژ و جریان در  φ در صورنی که یم، آنگاه برای بدست آوردن را زاویه بیر یب تواننظر بگیر  با رصی

cosφ خواهیم داشت: P=Scosφ 

یب تواناصالح  به  AC بارهای راکتیو در یک شبکهیک تکنیک است که برای خننر کردن آثار منفی  رصی

یب توانرود. در این تکنیک با استفاده از بارهای راکتیوی با کار یم برعکس بار وارد شده به شبکه  رصی

ات القاگرها در شبکه( اق)برای مثال استفاده از خازن برای خننر  یب تواندام به اصالح سازی تأثیر یا  رصی

یب تواننزدیک کردن هرچه بیشیی  ات مورد استفاده در فرآیند اصالح یم به عدد یک رصی ی کنند. تجهیر

یب توان  :عبارتند از رصی

: از اینگونه بارها برای خننر  - ات بارهای القان  بر روی مدار استفاده یمبارهای خازنی  شود. از سازی تأثیر

 

یب شوند در بیشیی موارد اصالح ای از بارها در صنایع را شامل یمکه بارهای القانی سهم عمده  نی آنجا رصی

از جمله بارهای معمول مورد استفاده به صورت بار خازنی  .با استفاده از اینگونه بارها همراه است توان

 .پففففففففرتففففففففحففففففففریففففففففک اشفففففففففففففففففففففاره کففففففففرد سفففففففففففففففففففففنففففففففکففففففففرونهففففففففای خففففففففازنی یففففففففا مففففففففوتففففففففورهففففففففای تففففففففوان بففففففففه بففففففففانففففففففکیم

: اینگونه بارها برای خننر  - ات بارهای خازنی بارهای القان   شففففففففففففففامل کابلسففففففففففففففازی تأثیر
ً
های  )که معموال

یب توانهای کنندهرود. از این گونه اصففففالحشففففوند( در مدار به کار یمزمینی یمزیر  در سففففطح کوچک و  رصی

 .شودها استفاده یمتنها در پست

یففب توان میی  -میی توان از روش واتفففاز متعففادل( را یمفففاز )یففا یففک مففدار سفففففففففففففففهدر یففک مففدار تففک رصی  -آمیی

ی کرد. به این ترتیب که توان به دسففففت آمده به صففففورت وات )توان واقیع( را بر حاصففففل ولت  اندازگیر
میی

ب ولتاژ و جریان )توان ظاهری( تقسفففففیم یم ان رصی ی یب توانکنیم. نسفففففبت به دسفففففت آمده در واقع میر  رصی

یب توانبار اسففففففففففففففت. البته  ی کردتوان به این روش اندازهفاز نامتعادل را نیمدر یک مدار سففففففففففففففه رصی  .گیر

ی برای اندازه یب توانگیر ی مسففففففتقیم توان از یک دسففففففتگاه اندازهیم رصی یب توانگیر ی اسففففففتفاده کرد.  رصی نیر

ودینامیگ تشففففففففففکیل شففففففففففده اسففففففففففت. این دو قاب گردان به   نوع آنالوگ این دسففففففففففتگاه از دو قاب گردان الکیی

 اند. صورت موازی به مدار متصل شده
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یک القاگر قرار داده  B یک مقاومت و در ش راه قاب Aبنامیم در ش راه قاب  B و A اگر این دو قاب را

یب با تأخیر همراه اسفففت. در حالنی که  A نسفففبت به قاب B شفففده اسفففت به این ترتیب جریان در قاب رصی

به  A با جریان مدار هم زاویه اسفففت و بنابراین گشفففتاور بیشفففینه در قاب A باشفففد جریان در قاب یک توان

ان وجود یم ی یب توانآید و میر یب توانکند بنابراین یک بودن را حداکیر مشففففففففففففخص یم رصی مشففففففففففففخص  رصی

یب توانخواهد شففففففففففد. در  زاویه اسففففففففففت و بنابر این با جریان مدار هم B صفففففففففففر، جریان جاری در قاب رصی

یب تواندهنده مینیمم بودن هدآمد که نشانگشتاور بیشینه در این قاب به وجود خوا  است.  رصی

یب تواندر   ی این دو مقدار دسففففففتگاه اندازهرصی ان های بیر ی ی با توجه به نسففففففبت گشففففففتاور در دو قاب میر گیر

یفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففب تفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوان  .کفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففنفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدرا مشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففخفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففص یم رصی

ی مسفتقیم های اندازهنوع دیگری از دسفتگاه یب توانگیر ها های دیجیتال هسفتند. این دسفتگاهدسفتگاه رصی

ی شفففففففففکل موج جریان و ولتاژ یا اندازهبا اندازه  بیر
ان اختالف زمانی ی ی میر ان توان ظاهری و توان گیر ی ی میر گیر

ان  ی یفففففففففففففففففففففففففب تفففففففففففففففففففففففففوانواقفففففففففففففففففففففففففیع مفففففففففففففففففففففففففیر   .دهفففففففففففففففففففففففففنفففففففففففففففففففففففففدیمرا تشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففخفففففففففففففففففففففففففیفففففففففففففففففففففففففص  رصی

ی جریان و ولتاژ یعنی اندازه -روش اول  ان اختالف بیر ی ی میر تفاده اسفففففت که تنها در صفففففورنی قابل اسففففف -گیر

 سینویس باشد. در بارهانی مانند یکسوکننده
ً
ان شکل موج جریان و ولتاژ کامال ی ها استفاده از این روش میر

یب تواندرست  ی نخواهد کردرا اندازه رصی  گیر

 

  اس ؟در یوپی "backup" مفهوم

ه شده در باتری برای یک حد  مدت زمان کارکرد دستگاه بعد از قطع تغذیه اصیل و از طریق انرژی ذخیر

ارهای برا یم توان طوری انتخاب کرد که  UPS شود. باتری یکنامیده یم "backup"مشخیص از بار، 

ی و پشتیبانی نماید. و یگ متصل به دستگاه را از چند دقیقه تا چند ساعت تأمیر های یل هزینه بانکالکیی

ی استفاده از کنندگان توان باال یمباتری بزرگ برای مرصف  تواند به حدی افزایش یابد که الزم باشد مشیی

 

توانند بدون وقفه گاه نیمژنراتورها هیچژنراتور را هم برریس نماید. الزم به یادآوری است که دیزلدیزل

 نمایند ویل در جاهانی 
ی  توان بار برای مدت طوالنی مدنظر است یم زمان پشتیبانی که   بودن تغذیه را تضمیر

 

های باتری با اضافه کردن بانک "backup" افزایش  ژنراتور ظرفیت باتری را تقلیل داد. اده از دیزلتفبا اس

پذیر است با این حال مهم است که شوند امکانهای دستگاه بسته یمجدید که به صورت موازی با باتری

اس در نظر گرفته شود گایه این نیاز با افزودن شارژ مجموع بانک باتری اضافه شده در سیستم یونی قابلیت 

ات امکان تنظیم نرماشود در بریحی شارژر مجزا فراهم یم ی  .افزاری جریان شارژ وجود داردز تجهیر
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  ژنراتور سنکرون شود ؟اس با دیزلم یوپییکه بخواهمواردی 

ی انرژی در زمفان اسیونی   هفای یونی هفا وابسففففففففففففففتفه هسففففففففففففففتنفد. بفاتریرق بفه بفاتریبقطع هفا برای تفأمیر
ً
اس عمفدتا

ها به تبع مشفففخصفففات بسفففیار خوب و طول عمر مفید باال و باتریففهای سفففیلد اسفففید سفففاکن بوده که این باتری

ی امر بفاعفث اسففففففففففففففتففاده ازههفا گران بوده و نیفاز از شویس و نگهفداری بوده ویل قیمفت این نوع بفاترینی   میر

UPS گردد؛ چرا که با اسفففففففففففتفاده از ژنراتور تا زمانی که سفففففففففففوخت داخل تانکر ژنراتور ژنراتور یمه دیزلبه همرا

توانیم برق تولید نمائیم و در این صفففففففففورت زمان اسفففففففففتفاده از باتری، زمان دوتایه خواهد بود و در باشفففففففففد یم

 .اج داردتفففففر و بفففففففا طفففففول عفففففمفففففر بفففففففاالتفففففر احفففففتفففففیفففففففتفففففر، ارزانحفففففجفففففمهفففففففای  فففففماس بفففففففه بفففففففاتفففففرینفففففتفففففیفففففجفففففففه یفففففونی 

ی همزمان از دیزل ان شفففففده و نوسفففففانات و ژنراتور و یونی به طور  یل در صفففففورت برارگیر اس خأل نبود برق جیی

فففففهای نرمتوانند به قسفففففمتنویزهانی ده یم ها آسفففففیب برسفففففانند، حذف دنندهافزاری و سفففففخت افزاری مرصف

ت کامل از مقدار بار مرصففففی ا باید اطالعاژنراتور ابتدبرای انتخاب دیزل انتخاب ژنراتور مناسفففب   .شفففوندیم

فففففففف ها را طبق مشففففففففخصففففففففات فنی آنها برریس نمود ویل باید توجه کنندهداشففففففففته باشففففففففیم و یا تمایم توان مرصف

های موتوری مانند کولر، تهویه، یخچال، موتورخانه، های سفففففففلفی از جمله سفففففففیسفففففففتمداشفففففففت برای دسفففففففتگاه

 
ً
ه باید حدودا اس اندازی محاسبه نمود. انتخاب یونی نایم برای جریان لحظه راه برابر توان 3آسانسور و غیر

اس در نظر گرفته شفففففففففففود؛ چرا که فر  کنید که برابر توان نایم یونی  2ژنراتور باید ،مناسفففففففففففب در کنار ژنراتور 

 متصفففففففل گردد در   اس به آنژنراتور برابر باشفففففففد و باری به اندازه حداکیر توان خرویحی یونی و دیزل UPS توان

فففاس توسفففط باتریاین حالت، با قطع برق شفففهر، یونی  شفففدن نماید و با روشفففنها را تغذیه یمکنندهها، مرصف

ی یک ژنراتور متوسفففففففط یا خوب( یو  دهد که برق مناسفففففففب با اس، تشفففففففخیص یمنی ژنراتور )در صفففففففورت داشفففففففیی

ها درت خرویحی از باتریا تصمیم به انتقال قاس به آن متصل شده است، لذفرکانیس در بازده عملکرد یونی 

د. به محض انتقال قدرت از باتریبه برق ژنراتور صففففففففورت یم ها به ژنراتور، جریان کشففففففففیده شففففففففده باعث گیر

ی آمدن مقدار ولتاژ تولید  فشار مضاعف به روی موتور دینام و به تبع آن کم شدن دور موتور ژنراتور و پائیر

ان فرکانس بر  ی گردد. البته ژنراتور، خود این موضفوع را حس  ق تولیدی یمشفده به همراه تلرانس شفدید در میر

ففف سفففوخت و افزایش توان سفففیع در برطرف کردن این نقیصفففه یم نماید اما زمان الزم کرده و با تغییر در مرصف

اس برای آن طرایح شده است. جهت ثبات وضعیت ژنراتور خییل زیادتر از محدوده مجازی است که یونی 

 
ً
کند دهد و این وضفعیت آنقدر ادامه پیدا یمها انتقال یمتوان مرصففی را به باتری UPSلذا بالفاصفله مجددا

 .رج گردنداس و ژنراتور صدمه دیده و از مدار خاستگاه یونی دها خایل شده و یا تا باتری

 

کتها و سففففففففففففففازماندر اداره توان  و پرتوان هسففففففففففففففتند، نگرانی از بابت رهای عظیمکه دارای ژنراتو   هانی ها یا شر

 یونی ژنراتورهففا 
ً
 نو بففه راحنی سففففففففففففففنکر  100KVAبففا ژنراتور هففای بففاالی  20KVAا اس تففوجود نففدارد و معموال

  .گردندیم

 

http://www.zenerco.com/مقاله/مقاله-در-زمینه-یوپیاس/79-در-صورتی-که-بخواهم-یوپیاس-با-دیزلژنراتور-سنکرون-شود،-چه-نکاتی-را-باید-رعایت-کنم؟
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 ولتاژ و با توجه به نوع کارکرد مکانیگ دیزل، جهت کارکرد با ژنراتور  UPS ترین نوعمناسففففففففففففففب
ً
ژنراتور عمدتا

ات شیففففع در فرکانس دارد فرکانس خرویحی ژنراتور ثابت نبوده و دائم در حال  تغییر و در بعیصففففی مواقع، تغییر

 هسففففففففففففففتند نوسففففففففففففففانات فرکانس و ولتاژ کمیی دیده 
ی

 ژنراتورهای بزرگ
ً
 از ژنراتورهانی که عمدتا

)البته در بعیصففففففففففففففی

 باید از یونی یم
ً
امنه باز ولتاژ و فرکانس ورودی بوده که هانی اسففففففففففففففتفاده گردد که دارای داسشففففففففففففففود( لذا حتما

ین گزینه برای این مورد باشفد چرا که دارای دامنه باز فرکانس ورودی از یم  Online ایهاسیونی  توانند بهیی

ین انتخاب ولت یم 300تا  130هرتز و ولتاژ  54ایل  46 ها، بهیی باشففففففففففففففد و با توجه به دارا بودن انواع فیلیی

ات جهت ایجاد باالترین سففففففففطح ایمنی برای سففففففففیسففففففففتم ی زمایشففففففففگایه، پزشففففففففگ آهای حسففففففففاس، شورها، تجهیر

ه یم ها و مراکز نظایم و غیر
یب اطمینان باال  .باشففففففففددیتاسففففففففنیی ت در باید توجه داشفففففففف نیاز به برق پایدار با رصی

باشفففد و درهیچ حالنی نباید ها بسفففیار حائز اهمیت یممراکزی که عملکرد صفففحیح و به موقع و دائیم دسفففتگاه

ها، های اتاق عمل و یا شورهای اصفففففففففففیل بانکتگاهها، دسفففففففففففها قطع گردد مانند بیمارسفففففففففففتانبرق سفففففففففففیسفففففففففففتم

 از سففففففیسففففففتم های اطالعها و مراکز نظایم و یا شففففففبکهوزارتخانه
ً
رسففففففانی آنالین و بریحی دیگر از مراکز باید حتما

خودکار به همراه محفظه باتری   Bypassمجهز به  UPS و emergency ژنراتور مرکزی به همراه سیستم

دیه اسففففتفاده گردد؛ چرا که اگر به هر دلییل برق شففففهر قطع و ژنراتور در مدار قبرای حداقل یک سففففاعت بر 

د  که یونی بتواند به مدت یک ساعت از سیستم UPS قرار نگیر
اس های حساس پشتیبانی نماید و در صورنی

یم باز دهد و اگر بخواهکننده انتقال یم، برق ژنراتور را به مرصفBypassدچار مشکل گردد کلید اتوماتیک 

یب اطمینان را باالتر  یم یم توانیم از سفففففففففففیسفففففففففففتم پشفففففففففففتبا رصی اسفففففففففففتفاده نماییم یعنی یک  Redundant  نبیی

اصفففففففیل متصفففففففل نمود که در  UPS به Redundant اس دیگر با همان مدل و توان به عنوان پشفففففففتیبان یونی 

قطیع وارد مدار گردد. اس شفففففماره دو بدون وقفه و اس شفففففماره یک، یونی صفففففورت هرگونه مشفففففکل برای یونی 

ان قطیع برق برای مرصفای طرایح شده ااین سیستم به گونه ی  .رسدکننده به حداقل یمست که میر

 

 

 

 

 


