
 

بعا   آنهعا منبع  تذییعه دای ع     اگر بخواهیم تجهیزات شبکه را به طور مستقیم به برق شهر وصل نماییم ، به احتمال زیاد 

م  شود زیرا بسیار حساس و آسیب پییر در برابر ایتالالت برق شهر هسعتند هعه اگعر از بعرق     مشکالت متعددی مواجه 

 سالم تذییه نکنند، ساالنه می یاردها دالر یسارت به صنای  بزرگ دنیا وارد م  شود. 

 مورد ایتالل است هه به شرح زیر م  باشد: 9به طور ه   برق شهر دارای 

 (Black Out)قط  برق  -1

 (Sag)ی ولتاژ افت لحظه ا -2

  (Surge)افزایش لحظه ای ولتاژ -3

  (Under Voltage)افت دائم ولتاژ -4

 (Over Voltage)افزایش دائم ولتاژ  -5

 (Noise)نویز   -6

 (Frequency Variations) تذییرات فرهانس   -7

 (THD)هارمونیک  -8

 (Transient)حالت های گیرا  -9

 

قفه )یو پ  اس( جهت تذییه تجهیزات به عنعوان یعک نیعاز    برای حل مشکالت فوق، تامین یک سیستم برق مطمئن و بدون و

 اولیه الزامیست.

 یو پی اس

دستگاه  است متشکل از مدارات نیمه هادی هه بین برق ورودی و مصرف هننده قرار م  گیرد و قادر است بری  و یا تمعا    

بار و به منظور تأمین پیوسته انعرژی بعرای    بین منب  برق ورودی ودستگاه این  ایتالالت برق شهر را حیف و یا تضعیف نماید.

دستگاههای  هه به ایتالالت موجود در شبکه و قط  برق حساسند، یا قط  برق در آنها موجب صدمات معال  و جعان  یواهعد    

   .شد، متصل م  شود

 

 ساختار یو پی اس انواع

یو پ  اس ها بنا بر نیاز  و هار برد در انواع توپولوژیها سایته م  شوند. اص   ترین تقسیم بندی سایتار یو پ  اس به  دو نوع 

Line Interactive  وOn line  شرح هر یک م  پردازیم.در زیر به گردد هه بندی م  تقسیم 

 

 Line Interactiveیو پی اس 

متصل است. در حالت عادی، وظیفه شعارژ بعاتری هعا را بعه عهعده       UPS این تکنولوژی، اینورتر همواره روشن و به یروج  در

بعاتری هعا تعأمین مع  گعردد. زمعان        داشته و در هنگا  قط  برق، پیوستگ  توان یروج  از اینورتر و انرژی ذییعره شعده در  

و  مرهعز ت فعن، روشعنای     ماننعد بری  تجهیعزات   یی   هوتاه است هه  ثانیه 4ال    2در حدود  در این سیستمینگ سوئیچ

 د.غیر محسوس ت ق  م  گردتجهیزات غیر حساس 



 

 On line-Double Conversionیو پی اس های 

در این نوع یعو پع    . یک  از جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات موجود برای پشتیبان  برق م  باشد یو پ  اس این نوع

اس ها یروج  تثبیت شده توسط اینورتر دستگاه تولید م  شود بدین معن  هعه همعواره اینعورتر روشعن بعوده و بعار از       

تبعدیل مع     DCطریق اینورتر تذییه م  گردد. در این یو پ  اس ها برق متناوب شهر یکسو شعده و بعه ولتعاژ مسعتقیم     

یروجع  توسعط اینعورتر     ACتبدیل م  گردد.از آنجا هه ولتاژ  ACموج متناوب  مجددا توسط اینورتر به DCگردد، ولتاژ 

ایعتالل موجعود در بعرق شعهر را حعیف و یعا        مورد 9ها هر تولید م  گردد لیا هامال تثبیت شده است. این یو پ  اس 

متوجعه قطع  بعرق،    داشت و مصرف هننده اصعال   نخواهیم  در این تکنولوژی تأییری بابت سوئیچینگ تضعیف م  نماید.

 .هاهش یا افزایش فرهانس یا ولتاژ برق شهر و شوههای الکتریک  روی شبکة برق نخواهد شد

 

 

 

 

 

 


