سیستم برق اضطراری بدون وقفه )(UPS
منابع تغذیه بدون وقفه صرفنظر از کیفیت تولید از لحاظ ساختاری به روش های مختلف طراحی و تولید میگردند  .هر یک از این
ساختارها که ذیال به آنها اشاره خواهد شد دارای مشخصات خاصی می باشند که نوع و محل کناربرد آنهنا را متینایی منی سنازد .در
حقیقت در هنگام مقایسه یوپی اس ها بایستی ابتدا توپولوژی مناسب برای کاربری مد نظر را بدرستی انتخاب و سنس

نسن ت بنه

انتخاب نوع و برند یوپی اس اقدام نیائیم .برای درک و آشنائی بیشتر،تعریف یوپی اس و انواع سناختار ینوپی اس بصنورت الینالی
بشرح زیر ارائه گردیده است:
تعریف
یو پی اس دستگاهی است متشکل از مدارات نییه هادی که بی برق ورودی و مصرف کننده قرار می گیرد و قادر است برخنی وینا
تیام اختالالت برق شهر را حذف و یا تضعیف نیاید.
اختالالت موجود در برق شهر
بطور کلی برق شهر دارای  9مورد اختالل بشرح زیر می باشد  ،ای اخنتالالت منی تواننند مولنب از کنار افتنادن و ینا اخنتالل در
عیلکرد تجهییات حساس و کامسیوتری گردند .
 .1قطع برق )(Black Out
 .2افت لحظه ای ولتاژ )(Sag
 .3افیایش لحظه ای ولتاژ )(Surge
 .4افت دائم ولتاژ )(Under Voltage
 .5افیایش دائم ولتاژ )(Over Voltage
.6

نویی )(Noise

 .7تغییرات فرکان

)(Frequency Variations

 .8هارمونیک )(THD
 .9حالت های گذرا )(Transient

 )2-2پارامترهای مهم یو پی اس


ولت آمپر :
ولت آمسر یا توان ظاهری برابر است با حاصلضرب ولتاژ در لریان ،عیوما توان یو پی اس ها را بر حسب ولت آمسر (تنوان
ظاهری) اعالم می کنند .



وات :
وات واحد توان واقعی بوده و برابر است با حاصلضرب ولتاژ در لریان در ضریب قدرت W=V.I.cos Ǿ



ضریب قدرت ): (Power Factor
اختالف فاز بی ولتاژ و لریان ضریب قدرت نام دارد .در یک مدار خطی ضریب قدرت برابر یک می باشد .ضریب قندرت
در منابع تغذیه سوئیچینگ تقری ا برابر  0/65می باشد،هر چه ضریب قدرت خرولی یو پی اس به عدد ینک نیدینک تنر
باشد ،یو پی اس بار خطی بیشتری را می تواند تغذیه نیاید .



راندمان :
راندمان یا ضریب بهره ،نس ت توان خرولی به توان ورودی می اشد ،هر چه راندمان باالتر باشد دسنتگاه تلفنات حرارتنی
کیتری خواهد داشت .



: Crest Factor
نس ت لریان ماکیییم به لریان متوسط می باشد ،ای پارامتر معیوال برابر  3:1می باشد ،ای پنارامتر بنا تنوان قطعنات
بکار رفته در بخش قدرت یوپی اس ارت اط مستقیم دارد .



اعوجاج خروجی ): (THD
نس ت انحراف شکل موج خرولی از حالت سینوسی را گویند ای پارامتر در اغلب یو پی اس ها بی  2الی  5در صد می
باشد .

انواع ساختار یو پی اس
یو پی اس ها بنابر نیاز و کار برد در انواع توپولوژیها ساخته می شوند ،اصلی تری تقسیم بندی ساختار یو پی اس به دو ننوع On-
 Lineو  Off Lineتقسیم بندی می گردد ولی هر یک از ای دو نوع خود انواع متفاوت دارند که در زیر به تفکیک به شرح هر یک
می پردازیم .

یو پی اس های : Off Line – Stand by
در ای یو پی اس ها که ساده تری نوع یو پی اس ها نیی به شیار می روند در حالت نرمنال بنرق شنهر مسنتقییا بنه مصنرف
کننده ها منتقل می شود و در هنگام قطع برق شهر اینورتر دستگاه به مصرف کننده وصل می شود .
شکل موج اینورتر در ای نوع یو پی اس ها می تواند مربعی  ،ش ه سینوسی و یا سینوسی باشد .
ای دستگاه ها قادرند تا سه مورد اول از اختالالت نه گانه مولود در برق شهر را حذف نیاینند  ،این دسنتگاه هنا عیومنا در
توانهای بسیار پائی (معیوال کیتر از  )1KVAتولید می شوند و برای PCهای خانگی مناسب می باشند .
: Off Line – Line Interactive
ای یو پی اس ها نوع پیشرفته یو پی اس های  Stand byمی باشند با ای تفاوت که در حالت نرمنال بنرق شنهر از طرین
ی ک ترانسفورماتور که در ثانویه آن چندی خرولی پیش بینی گردیده است به بنار منتقنل میشنود ،در صنورت کناهش و ینا
افیایش ولتاز برق شهر ،خرولی متناسب از ثانویه تران

انتخاب می گردد و هیواره خرولی در حدود ولتاژ نامی تث ینت منی

گردد .
ای دستگاه ها قادرند تا  5مورد اول از اختالالت نه گانه برق شهر را حذف و یا تضعیف نیایند.
رگوالسیون ولتاژ خرولی در ای دستگاه ها بصورت پله ای می باشد،بدی معنی که ولتاژ خرولی پ
معینی اختالف از ولتاژ نامی با تعویض خرولی ثانویه تران

از رسنیدن بنه مقندار

افیایش و یا کاهش یافته و خرولی بنه ولتناژ ننامی نیدینک منی

گردد .
ای دستگاه ها معیوال تا توان  5KVAتولید می شوند هیچنی ای دستگاه ها امکان کار کردن با دییل ژنراتور را ندارند .
یو پی اس :Off line-Ferro resonant
ساختار ای یو پی اس ها هیانند یو پی اس های  line interactiveمی باشد ،با ای تفاوت که تنران
نوع تران

بکنار رفتنه در آن از

هسته اش اء بوده و خرولی تنظیم شده یکنواخت ایجاد می کند ،شکل موج خرولی ای دستگاه ها چه در حالنت

برق شهر و چه در حالت اینورتر دارای  THDزیادی می باشد و لذا برای تجهییات حساس چندان مناسنب نیسنتند هیچننی
ای دستگاهها لهت منابع تغذیه سو ئیچینگ که دارای تصحیح کننده ضریب قدرت ) (PFCهستند مناسب نیی باشند.
ای دستگاه ها  5مورد از  9مورد اختالل مولود در برق شهر را حذف می نیایند.

یو پی اس های :On line-Double Conversion
در حال حاضر عیومی تری یو پی اس ها به شیار می روند ،در ای نوع یو پی اس هنا خرولنی تث ینت شنده توسنط ایننورتر
دستگاه تولید می شود بدی معنی که هیواره اینورتر روش بوده و بار از طری اینورتر تغذیه می گردد .در ای یو پنی اس هنا
برق متناوب شهر یکسو شده و به ولتاژ مستقیم  DCت دیل می گردد ،ولتاژ  DCمجددا توسط ایننورتر بنه منوج متنناوب AC
ت دیل می گردد.از آنجا که ولتاژ  ACخرولی توسط اینورتر تولید می گردد لذا کامال تث یت شده است.
ای یو پی اس ها هر  9مورد اختالل مولود در برق شهر را حذف و یا تضعیف می نیاید.
یو پنی اس هنای  On line Double conversionخنود بنه دو ننوع  Transformer-Baseو Transformer-Less
تقسیم بندی می شوند.
در ساختار یو پی اس های  Transformer-Baseیک ترانسفورماتور در خرولی اینورتر قرار می گیرد.ولود این ترانسنفورماتور
مییت هائی برای یو پی اس ایجاد می کند که بصورت خالصه ع ارتند از:
 -1اییوالسیون خرولی نس ت به ورودی
 -2افیایش )MTBF(Mean Time Between Failure
 -3حذف  Spikeهای سوار بر برق شهر
 -4افیایش طول عیر قطعات نییه هادی بخش قدرت
ای یو پی اس ها برای محیط های صنعتی و یا محیط های شهری که دارای اختالالت زیادی هستند مناسب می باشند.
در یو پی اس های  Transformer-Lessاز فیلترهای  Activeبجای ترانسفورماتور استفاده منی شنود .میینت ینو پنی اس هنای
 Transformer-Lessنس ت به  Transformer-Baseع ارتند از:
 -1وزن کیتر
 -2قییت کیتر
 -3راندمان بیشتر
ای یو پی اس ها برای محیط های شهری و مناطقی که برق نس تا تث یت شده دارند مناس ند.

یو پی اس های :On line-Delta Conversion
اساس کار ای یو پی اس ها تصحیح اختالف دامنه ولتاژ ورودی نس ت به ولتاژ نامی دستگاه می باشد ،در صنورتی کنه بطنور مثنال
ولتاژ برق شهر  10درصد نس ت به ولتاژ نامی کیتر باشد یو پی اس ای اختالف  10درصدی را تولید و به منوج اصنلی اضنافه منی
کند و خرولی برابر ولتاژ نامی می گردد.بدی ترتیب راندمان در ای نوع یو پی اس ها بسیار باال می باشد.
بیرگتری ایراد ای یو پی اس ها اینست که خرولی نس ت به فرکان

ورودی مستقل نیی باشد و تغییرات فرکنان

در ورودی بنه

خرولی منتقل می گردد.هیچنی دامنه ولتاژ قابل اصالح در ورودی پائی می باشد و در صورت افت و یا افیایش برق ورودی بیش
از  15درصد یو پی اس به حالت باتری سو ئیچ می کند و لذا ای دستگاه برای محیط هائی که دارای تغییرات ولتاژ باال منی باشنند
مناسب ن وده و هیچنی لهت اتصال به دییل ژنراتور نیی مناسب نیی باشد.ای ینو پنی اس کنه تنهنا ینک تولیند کنننده دارد در
توانهای باالی  40KVAتولید می شود.
یوپی اس های داینامیک:
بطور ای یوپی اس ها خود به دو دسته بشرح زیر تقسیم بندی می گردند:
1-Motor-Generator/Battery UPS
2-Engin Coupled UPS
ای یوپی اس ها بعنوان  Rotary UPSشناخته شده اند و دلیل آن ولود یک بخش مکانیکال در ساختار یو پی اس می باشد .این
بخش مکانیکی بصورت دائم در حال کار می باشد بدی لهت استهالک یو پی اس و نیاز آن به سرویسهای منظم باالتر می باشد.
ای یو پی اس ها در توانهای باالتر از  150KVAتولید میشوند و بدلیل اینکه بخش قندرت خرولنی این دسنتگاهها ینک موتنور ،
ژنراتور می باشدمییتهائی بشرح زیر ایجاد می نیاید:
اییوالسیون گالوانیک بی یوپی اس و مصرف کنندهقدرت تحیل لریان اتصال کوتاه باالترضریب  Crest Factorباالتر ولود چهار مسیر تغذیه برای مصرف کنندههیچنی ای یوپی اس ها دارای اشکاالت فنی طیر می باشند:
-ولود قسیتهای مکانیکی در حال چرخش مولب کاهش عیر دستگاه می گردد

راندمان پائیوزن بسیار زیاد عدم امکان ساخت سیستم ماژوالر MTBFپائی بدلیل ولود بخش های مکانیکیتولید حرارت بیشتر و نیاز به سیستم خنک کننده پیشرفتهبا توله به اینکه ای یو پی اس ها دارای  Crest Factorباالتری نس ت به یو پی اس های استاتیک می باشند لنذا بنرای بارهنای
غیر خطی نظیر موتورها مناسب تر می باشند و بدی لهت برای مصارف صنعتی مناسب می باشند.
) 2-4مقایسه انواع ساختار یو پی اس
لدول زیر امتیازات و ضعیت های هر یک از ساختار های یو پی اس را توضیح داده و کاربری هر نوع را تشریح

می نیاید  .بنا

مقایسه ای پارامتر ها می توان یو پی اس مناسب برای کاربری خاص را انتخاب نیود .
مقایسه انواع ساختار یو پی اس
ردیف

نام توپولوژی

1

Off line stand by

مشخصات

کاربری

حذف  3مورد از  9مورد اختالالت مولود در برق شهر

مناسننننب لهننننت

تولید در توانهای زیر 1KVA

کننننامسیوتر هننننای

عدم امکان استفاده بیدت طوالنی در حالت باطری

خانگی

حذف و یا تضعیف  5مورد از اختالالت  9گانه برق شهر
Off line
2
Line interactive

تولید تا توان 5KVA

مناسننننب لهننننت

عیر طوالنی اینورتر

محیط هنای اداری

رگوالسیون ولتاژ خرولی بصورت پله ای

کوچک دارای بنرق

آمار باالی خرابی رله ها در محیط هائی که نوسانات ولتاژ دارند

نس تاً پایدار

عدم امکان اتصال به دییل ژنراتور
3

Off line
Ferro Resonant

حذف و یا تضعیف  5مورد از اختالالت  9گانه برق شهر

مناسننننب لهننننت

تولید در توانهای حداکثر 18KVA

سیستم روشننائی و

عیر طوالنی اینورتر

مصارف غیر حساس

 THDخرولی بسیار باال
ایجاد اشکال برای تجهییات حساس و منابع تغذیه دارای تا PFC
راندمان پائی
حذف و یا تضعیف  5مورد از اختالالت  9گانه برق شهر
4

line
Delta
Conversion

On

وابستگی به فرکان

مناسننننب لهننننت
محننیط هننائی کننه

ورودی

عدم امکان کار با دییل ژنراتورهای کوچک

دارای بنننرق ورودی

بازه کوچک ولتاژ ورودی قابل ق ول

نس تا پایداری منی

راندمان باال – تولید در توانهای باالتر از 40KVA

باشند

حذف و یا تضعیف  9مورد از اختالالت  9گانه برق شهر
خرولی تنظیم شده و عدم وابستگی به ولتاژ و فرکان

ورودی

راندمان نس تا باال
5

مناسننننب لهننننت

On line Double
 Conversionبازه ولتاژ ورودی قابل قول
Trans
Former Less
تولید از توانهای پائی تا توانهای بسیار باال

محیط های شهری
و تغذیننه تجهیننیات
حساس

سک
 MTBFپائی
حذف و یا تضعیف  9مورد از اختالالت  9گانه برق شهر
خرولی تنظیم شده و عدم وابستگی به ولتاژ و فرکان
راندمان پائی تر از نوع Trans Former Less
6

On line Double
 Conversionوزن زیاد
Trans
Former Bass
بازه بیرگ ولتاژ ورودی قابل ق ول
تولید از توانهای پائی تا توانهای بسیار باال
اییوالسیون بی ورودی و خرولی

ورودی

مناسننننب لهننننت
محیط های صنعتی
و بننا محننیط هننای
شنننننننهری دارای
اخنننننننننتالالت و
نوسنننانات زیننناد و
تغذینننه تجهینننیات
حساس

 MTBFباال
اییوالسیون گالوانیک بی یوپی اس و مصرف کنندهقدرت تحیل لریان اتصال کوتاه باالترضریب  Crest Factorباالتر ولود چهار مسیر تغذیه برای مصرف کنندهولود قسیتهای مکانیکی در حال چرخش مولب کاهش عینر دسنتگاه7

Dynamic UPS

می گردد

Motor-Generator/
Battery

-راندمان پائی

مناسننننب بننننرای
کاربردهای صنعتی

وزن بسیار زیاد عدم امکان ساخت سیستم ماژوالر MTBFپائی بدلیل ولود بخش های مکانیکی-تولید حرارت بیشتر و نیاز به سیستم خنک کننده پیشرفته

یو پی اس مناسب برای مراکز داده:
اهییت سیستم برق بدون وقفه در یک مرکی داده به اندازه ای روش و بدیهی است که نیازی به شرح آن نیست ولنی بنا تولنه بنه
اهییت مراکی داده ،پارامترهای مهیی که برای سیستم برق بدون وقفه بایستی مد نظر قرار داد بشرح زیر بیان می گردد:
-1قابلیت اطمینان:
پارامترهائی که مولب افیایش قابلیت اطیینان سیستم می شوند ع ارتند از:
-

ولود افیونگی ) (Redundancyدر بخشهای اصلی دستگاه از لیله بخش  ، Powerباطری و بخش کنترل

-

ولود افیونگی در مسیر های تغذیه مصرف کننده

  MTBFباالتر  MTTRپائینتر -2راندمان:
راندمان سیستم عالوه بر اینکه از نظر اقتصادی و هیینه برق مصرفی اهیینت دارد هیچننی بجهنت اینکنه تلفنات حرارتنی بناالتر
نیازمند سیستم تهویه قویتر و پیشرفته تر بوده و می تواند بعنوان  Bottle Neckمطرح گردد از اهییت باالئی برخوردار است.
هیچنی از آنجائی که راندمان پائی یعنی تولید حرارت بیشتر در سیستم و ای بدی معنی اسنت کنه قطعنات سیسنتم در دمنای
باالتری کار می کنند و حرارت باالتر مولب کاهش عیر آنها و طول عیر دستگاه می گردد.
-3محل نصب:
با توله به اهییت تجهییات و اطالعات تحت پروس

و نیی ذخیره شده در مراکی داده لذا به لهنت کناهش خطنا و امکنان کنتنرل

سیستیها محل نصب سیستم برق بدون وقفه بایستی در نیدیک تری نقطه به  Computer Roomباشد  .هیچنی سیستم بنرق
بدون وقفه ن ایستی نیازمند شرایط و محیط نصب با ویژگی های خیلی پیچیده باشد  ،چنرا کنه هنر ننوع محندودیت خنود مولنب
پیچیدگی سیستم و در نتیجه کاهش قابلیت اطیینان سیستم می گردد.
-4نگهداری:
سیستم برق بدون وقفه اگر چه بایستی هیواره تحت مراق ت باشد ولی ای بدان معنی نیست که عیلکرد سیستم مستلیم سنروی
های مداوم و با فواصل زمانی کوتاه باشد .

