
  Online یو پی اس

دستگاه همواره روشن می باشد و مصرف کننده دائما از طریق اینورتر دستگاه  (Inverter)در یو پی اس های آنالین اینورتر

  . تغذیه میشود

  (شبه سینوسی) Off-Line یو پی اس های

 
وارد مدار شده و ولتاژ خروجی شبه فقط در زمان قطعی برق شهر  (Inverter)اینورتر  (Off-Line) در یو پی اس آفالین

 .سینوسی تولید میکند

 

  (سینوسی) Line Interactive یو پی اس

 
دستگاه دارای مبدل دو طرفه می باشد که هم نقش اینورتر و هم  (Line-Interactive)در یو پی اس های الین اینتراکتیو

 .رت سینوسی می باشدنقش شارژر را دارد و شکل موج ولتاژ در حالت کارکرد باتری بصو

 محاسبه یو پی اس و باتری

یکی از مهم ترین نکات بعد از انتخاب یو پی اس مورد نظر ، انتخاب بهترین باتری با آمپرساعت مناسب برای یوپی اس 

 انتظار می رود تا در هنگام قطعی برق بتواند برق مورد نیاز دستگاه های متصل را تأمین نماید و UPS است. چرا که از

 .این امر به عهده باطری ها می باشد لذا باید در انتخاب آنها دقت الزم به عمل آید

 

همانطور که در قسمت آموزش یو پی اس توضیحات مربوطه داده شده ، از فرمول زیر به راحتی می توان با دانستن میزان 

 :عت پشتیبانی را محاسبه نمودزمان پشتیبانی ، آمپرساعت باتری ، و با دانستن آمپرساعت باتری ، میزان سا
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ساعت می خواهد هنگام قطعی برق دستگاه کار کند، به عبارتی  2وات و  2000مثال: توان مصرفی دستگاه ها برابر با 

 ساعت نیاز دارد؟ 2دیگر میزان ساعت پشتیبانی 

 

باشد که  5KVAا یو پی اس و ی 3KVAوات دستگاه یو پی اس پیشنهادی می تواند یو پی اس  2000با توجه به مصرف 

اما در فرمول فوق فرقی بین این دو نیست چون ولتاژ باطری هر دو  ( باشد ) دلیل انتخاب یو پی اس 5KVAبهتر است 

 : ولت می باشد، لذا داریم 48برابر 

 

 
 

 محاسبه باتری یو پی اس

 83AHاستفاده کند اما از آنجهت که باطری ساعت از دستگاه هنگام قطعی برق  2، می تواند  83AHدر نتیجه با باطری 

 100AHنیست ، اولین آمپر باالیی پیشنهاد داده می شود ، یعنی 

 

 

نکته: در فرمول فوق آمپرساعت یک باطری بدست می آید ، سپس با توجه به ولتاژ باطری دستگاه یو پی اس ، تعداد باطری 

 است 100AH  ،12vباطری  4می باشد نیاز به  48vمشخص می گردد مثال در مثال فوق چون ولتاژ باطری 

 

 

 نحوه انتخاب توان یو پی اس و باتری مناسب چیست؟

یکی از دغدغه های مربوط به خرید یو پی اس و فروش یو پی اس ، محاسبه صحیح یو پی اس و آمپر باتری مورد نیاز 

 .خودتان این محاسبات را انجام دهیدمصرف کننده است. با مطالعه این پست می توانید از این پس به راحتی 

 

با توجه به توان محاسبه شده ، بهتر است یو پی  . برای انتخاب یو پی اس مناسب ابتدا باید توان تجهیزات موجود محاسبه گردد

 250یوتر دستگاه کامپیوتر باشد و توان هر کامپ 6اس ای با توان باالتر انتخاب گردد . به عنوان نمونه اگر اداره ای دارای 

درصد باالتر از این  30وات می شود ، حال برای انتخاب یو پی اس  1500وات فرض شود ، توان مجموع کامپیوترها برابر 

دستگاه یوپی  ( Power Factory ) وات خواهد شد ، لذا با توجه به ضریب توان 1950توان را محاسبه می کنیم که برابر 

شناخته می شود ، در این حالت دستگاه مناسب  KVA توان ظاهری آن و بر حسببا  UPS اس و این که در بازار توان

3KVA خواهد بود  

  

بوده ، بسته به میزان توان مصرف کننده و باطری خود قادرند تا مدت زمان  %95یو پی اس ها اغلب دارای بازده باالی 

 .مشخصی که از فرمول زیر محاسبه می شوند ، برق خروجی را تامین کنند
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وات قادر است بیش  300آمپر ساعت در حال تغذیه یک کامپیوتر  55ولت و 12به عنوان مثال یک یوپی اس با دو باتری 

وات را به مدت یک  60المپ مهتابی  16دستگاه با مشخصات فوق قادر است  .ساعت کامپیوتر را روشن نگه دارد 3.3از

 ساعت روشن نگه دارد

 

 

UPS مخفف عبارت Uninterruptible Power Supply  به معنی منبع

 .تغذیه بدون وفقه است

 :(Backup Time) زمان برق دهی

که به آنها متصل می  (Sealed Lead Acid) متناسب با باتریهای مخصوص سیلد لید اسید UPS زمان برق دهی دستگاه

 .برق دهی داردمی باشد که نسبت مستقیم با زمان  (AH) شود , است و واحد باتریها آمپرساعت

 :نحوه قرار گیری باتریها به سه حالت می باشد

 .(Internal) باتریها داخل دستگاه یو پی اس قرار می گیرند

 .(External ) باتریها درکنار یو پی اس و در داخل کیس جداگانه قرار می گیرند

 دارند در اکثر مواقع یو پی اس ها قابلیت نصب باتری داخلی و خارجی را بطور همزمان

 

 

 پارامتر های مهم در هنگام خرید یوپی اس 

  139۵بهمن  1۷

 گروه تحقیق و توسعه تالی الکتریک

 :تاریخ ایجاد

  139۵بهمن  1۷

 :در زیر می توانید، نکات مهمی را که باید در هنگام خرید دستگاه یو پی اس مد نظر داشته باشید را ذکر می کنیم

هرچقدر محدوده ورودی ولتاژ و فرکانس بیشتر باشد، نشان دهنده توانایی یوپی اس در رفع بازه ولتاژ و فرکانس ورودی: 

 .مشکالت عنوان شده برق شهر ورودی می باشد
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 :شکل موج خروجی

 :یوپی اس های موجود در بازار دارای سه نوع شکل موج می باشند

 شکل موج مربعی    

 شکل موج شبه سینوسی    

 شکل موج سینوسی    

 

ر مورد مصارف قدرت کم و متوسط و دستگاه های غیر حساس شکل موج های مربع یا شبه سینوسی تا اندازه ای قابل د

 .قبول است. برای مصارف قدرت زیاد و دستگاه های حساس شکل موج سینوسی و یا نویز کم الزم است

 

باشد یوپی اس به ایده آل نزدیک تر نزدیکتر و دارای تلرانس کمتری  50Hzفرکانس خروجی: هرچقدر فرکانس خروجی 

 .خواهد شد

 

 220V ± 10%رگوالسیون ولتاژ خروجی: رگوالسیون به معنای تثبیت ولتاژ خروجی است. به طور مثال رگوالسیون 

 .می باشد 198V-242Vیعنی ولتاژ خروجی بین 

 

( Total Harmonic Distortion THD) :  با شکل موج اصلی است. هرچه معیاری برای تشابه بین شکل موج سیگنال

کمتر باشد کیفیت شکل موج خروجی یوپی اس بیشتر است. جهت بهبود کیفیت شکل موج خروجی یوپی اس  THD مقدار

می توان از فیلتر ها استفاده کرد و در واقع هارمونیک اصلی را از میان دیگر هارمونیک ها جدا نمود. وجود بارهایی که 

استفاده می کنند. به دلیل ایجاد هارمونیک در شبکه، باعث داغ شدن سیم ها نول و به تبعه آن  از منابع تغذیه سوئیچینگ

باعث بروز گرما در سیستم برق می شوند. بنابراین برای مکان هایی که تعداد دستگاه های کامپیوتری زیادی دارند، توصیه 

 .ده کرداستفا %10جریان ورودی مثال کمتر از  THD می شود از یوپی اس با

 

Efficiency: نسبت انرژی دریافتی به انرژی برگشتی است و در واقع ضریب بهره وری یوپی اس می باشد. 

 

زمان مورد نیاز برای وضعتی است که برق شهر قطع شده و الزم است برای تغذیه بار  :Backup Time مدت پشتیبانی

ان بستگی به باتری کم و زیاد می شود. یوپی اس ممکن است مصرفی از انرژی ذخیره شده در باتری استفاده شود. این زم

 .با محفظه باتری باشد  دارای باتری داخلی و یا خارجی

 

Crest Factor: نسبت به مقدار peak به مقدار RMS ( یک کمیت متناوب است که آن را ضریب ) مقدار موثر شکل موج

و در منابع تغذییه  1/4و ضریب اوج یک موج سینوسی برابر با  اوج گویند که در جریان با شکل موج مربعی برابر با یک

 .است 3تا  2کامپیوتریهای معمولی ضریب اوج بین 

                                                                                                                                                            

باتوجه به نوع جریان کامپیوتر ، عموماً در                                                                                                   

این گونه از مدارات جریان متوسط بار کمتر از جریان نام ترانزیستور بوده ولی جریان لحظه ای عموماً از جریان نامی 

و محدود به جریان تکرار شونده می شود . حال در صورتیکه بتوان به نحوی پیک جریان بار را محدود و یا به باالتر 

عبارت دیگر هارمونیک های فرکانس باالی آن را حذف نمود می توان محدودیت فوق را کاهش داد. این فیلترها در یو پی 

 Double ص ، ترانسفورماتور در یو پی اس هایعموماً وجود دارد ولی بطور اخ Double Conversion اس ها

Conversion  که طراحی آنها بر اساس ترانس صورت گرفته می تواند بعنوان بهترین فیلتر عمل نموده و این هارمونیک

خروجی یو پی اس و نیز ایمنی بیشتر سوئیچ های  Crest Factor را تا حدود زیادی کاهش دهد. این در عمل یعنی باال رفتن

 .تمند اینورترقد

 

 .سایز و وزن: سایز و حجم دستگاه می تواند، بر اساس مکان استفاده متفاوت در بحث حمل و نقل و خدمات مهم باشد

 

مدت زمانی است که یو پی اس از برق شهر به اینورتر سوئیچ می نماید و هر چقدر به  : Transfer Time زمان انتقال

 .صفر می باشد Double Conversion بود . این زمان برای یو پی اس های صفر نزدیکتر باشد ایده آل تر خواهد
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شکل موج و تکنولوژی :یکی لز پارامترهای مهم در انتخاب یو پی اس مناسب ، تکنولوژی ساخت آن می باشد که 

 . توضیحات آن در ادامه آمده است

یچ گونه نویز و اعوجاجی نباید به آن وارد شود و شکل چنانچه منبع تغذیه دستگاه های مورد استفاده بسیار حساس بوده و ه 

موج خروجی به صورت سینوسی کامل و بدون قطعی و بدون وابستگی به ولتاژ ورودی الزم باشد. توصیه می شود از یو 

ر پی اس های آنالین استفاده شود وچنانچه ورود نویز یا تغییر شکل موج خروجی سیستم از درجه اهمییت کمتری برخوردا

 .توصیه می شود Line-Interactive یو پی اس های  است

 

(Rated power):  توان نامی دستگاه پارامتری است که از دو راه می توان مقدار آن رامحاسبه و سپس دستگاه مناسب را

خریداری 

                                                                                                                                            .نمود

تقسیم می نماییم. عدد  0.۷روش اول : مجموع مقادیر توان دستگاه های مصرفی بر حسب وات را محاسبه نموده و بر   

 .می باشد VA بدست آمدهد، مقدار توان مصرفی بر حسب ولت آمپر

 

 

 (محاسبه زمان برق دهی یو پی اس )بک آپ

 

 نحوه ی محاسبه زمان برق دهی یو پی اس

 میزان توان یو پی اس و مدت زمان برق دهی آناز جمله مهمترین نکاتی که باید هنگام خرید یو پی اس رعایت کنید توجه به 

می باشد. ابتدا نحوه ی انتخاب  توان باتریاست. یو پی اس ها شامل باتری می باشند. تمام محاسبات ارائه شده مربوط به 

از آنجا که یو پی اس باید برق مورد نیاز دستگاه های   می پردازیم. محاسبه ی زمان برق دهی یو پی اس باتری و سپس به

، میزان ساعت  آمپرساعت باتری میزان زمان پشتیبانی ، آمپرساعت باتری ، و با دانستن ما را تامین نماید شما با دانستن

 .نی را محاسبه نماییدپشتیبا

  

 

 :در ادامه به مثال آورده شده توجه کنید

ساعت نیاز نیروی باطری در زمان قطعی برق دارد. یعنی میزان بک آپ  2وات و  2000توان مصرفی دستگاه ها برابر با 

ولت می   و هشتتوان مصرفی( چهل  ) 5KVAو یا یو پی اس  3KVAساعت را دو قرار می دهیم. ولتاژ باتری یو پی اس 

 83AHاما چون باتری   ، می تواند مناسب ما باشد. 83AH  باشد،از این رو نتیجه میگیریم با باطری که آمپر ساعت آن

  100AHموجود نیست، بهتر است آمپر باالیی آن انتخاب کنید یعنی 
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 :نحوه ی محاسبه ی تعداد باتری مورد نیاز یو پی اس

با در نظر گرفتن ولتاژ باطری می توان   باطری مورد نظر بدست می آید ، بعد از آن در فرمول ذکر شده آمپرساعت یک

نیاز  100AH  ،12vباطری  4است،  48vتعداد باتری مورد نظر را انتخاب کرد. به طور مثال از انجا که ولتاژ باطری 

 .می باشد

 :نحوه ی محاسبه ی بک اپ یو پی اس

زمانی که یو پی اس می تواند برق مورد نیاز دستگاه را تامین نماید زمان بک آپ  تعریف زمان بک اپ یو پی اس: به مدت

 .یو پی اس می گویند

 :هنگام انتخاب باتری دو نکته حائز اهمیت میباشد که باید به آن توجه کرد

 بار باتری -1

2- Back up موردنیاز 

 :. به مثال آورده شده در ادامه توجه کنیددر مرحله ی اول جریان کشیده شده از باتری را محاسبه می نماییم 

 %90است . اگر راندمان اینورتر یو پی اس  4kwباشد بار یو پی اس  0.8و ضریب توان آن  5KVA  چنانچه بار باطری

 Kw 4.36= 0.36 KW + 4KW است .از این رو جهت تغـذیه بار باتری باید به انــدازه kw0 /36بــاشد تلفـات اینــورتـر

 .تولید کند dc))توان 

می پردازیم  dc دقیقه باشد .در ابتدا به محاسبه ی جریان 30ولت باشد و زمان شارژ دهی ،  192حال اگر ولتاژ ثابت باتری 

 می شود22.71که جریان 

  

آن جداول  هنگام خرید باتری حتما به جدول ها و نمودارهای موجود در دفترچه توجه کنید. شما براحتی میتوانید با استفاده از

 .ظرفیت سرویس دهی موردنیاز رامشخص کنید

 

 اندازه گیری سیم ارت یوپی اس

مابین نول به ارت اندازه گیری کنیم هرچقدر این  ACاندازه گیری ارت بدین صورت می باشد که اگر ما ولتمتر را در حالت 

باشد ولی ایده آل ترین حالتی که ما برای یوپی  ولتاژ اندازه گیری شده به صفر نزدیکتر باشد آن وقت ارت ما ایده آل تر می

را جوابگوست. و این نوع ارت حفاظت یو پی اس را تامین نموده  UPS ولت می باشد که کار 3اس ها در نظر می گیریم زیر 

 .ومانع از برق گرفتگی احتمالی کاربران در زمان اتصاالت می باشد
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ها و جریان خروجی از باتری یو پی اس بستگی دارد. معموال توانیو پی اس باید  باتریزمان ذخیره: این شاخص کامال به 

ساعت  ۴تا  2این مقدار برای ذخیره  .ولت آمپر انتخاب شود 2000تا  1000ت، وا 200طوری انتخاب شود که برای هر 

 .کافی است

 

 power factorدر یو پی اس چیست؟! 

 
 

 و ژنراتور اعوجاج ولتاژ ایجاد شده توسط یو پی اس است. ورودی یک یو پی اس ”دو برابر تبدیل“مشکل در ترکیبی از 

UPS کننده بزرگ است. جریان کشیده شده توسط یو پی اس غیر سینوسی است. این  دو تبدیل است که در اصل یک یکسو

یا یک ژنراتور به غیر سینوسی نیز تبدیل شود. اعوجاج ولتاژ پس از آن می تواند مشکالت در  AC می تواند ولتاژ از برق

خود شود. همچنین باعث می شود که قدرت بیشتری به  یو پی استمام تجهیزات الکتریکی متصل به آن منبع قدرت، از جمله 

به عنوان یک ” سر و صدا“طح از در سیم کشی تامین برق به یو پی اس به دلیل پاشنه در جریان دست داده است. این س

من(( اندازه گیری شد. یکسو کننده ها کالسیک یو پی اس یک ) THD) ”مجموع اعوجاج هارمونیکی از جریان“درصد از 

برای کاهش اعوجاج ولتاژ، این نیاز به سیم کشی برق و یا سنگین تر ژنراتور بیش از . ٪30-2۵حدود  THD )من( سطح

 .یو پی اس دو برابر بزرگ به عنوان

 

ساده خارج از خط روشن برق حالت ترکیب یکسو کننده تمام موج ساده متصل به یک ذخیره کننده انرژی خازن بزرگ 

در پالس های کوتاه زمانی که برق ولتاژ لحظه ولتاژ در سراسر این  AC رسم در حال حاضر از خط SMPS است. چنین

 .خازن انرژی به منبع تغذیه فراهم می کند AC چرخه خازن فراتر می رود. در طول بخش باقی مانده از
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به عنوان یک نتیجه، جریان ورودی پایه مانند برق حالت روشن است هارمونیک باال و ضریب قدرت نسبتا کم است. این 

 AC کار باعث ایجاد بار اضافی بر روی خطوط برق، حرارت سیم کشی ساختمان ترانسفورماتور ابزار و استاندارد موتور

افزایش می دهد، و ممکن است مشکالت ثبات در برخی از برنامه های از جمله در سیستم ژنراتور اضطراری یا ژنراتور 

هواپیما شود. هارمونی را می توان با فیلتر حذف، اما فیلتر گران قیمت هستند. بر خالف ضریب قدرت جابجایی ایجاد شده 

اج را نمی توان با افزودن یک جزء تک خطی را اصالح کرد. مدارهای توسط بارهای القائی یا خازنی خطی، این اعوج

اضافی مورد نیاز برای مقابله با اثر پالس فعلی مختصر. قرار دادن یک مرحله تنظیم افزایش هلی کوپتر در حال حاضر پس 

 .هزینه افزایش می دهداز یکسو خارج از خط )به اتهام خازن ذخیره سازی( می توانید ضریب قدرت درست، اما پیچیدگی و 

 

به مجموعه ای از محدودیت در  IEC / EN61000-3-2 ، اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته استاندارد2001در سال 

استاندارد چهار کالس تجهیزات بسته به  .W ۷۵برای تجهیزات باال  ۴0تا هارمونیک  AC هارمونیک جریان ورودی

برای رایانه های شخصی، مانیتور کامپیوتر، و گیرنده  (D دقیق ترین )کالستعریف آن نوع و شکل موج جریان. محدودیت 

های تلویزیون است. به مطابق با این شرایط، مدرن برق سوئیچ حالت به طور معمول شامل یک مرحله اضافی اصالح 

  .(PFC) ضریب توان
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