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     Decentralized                         
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                            Architecture    

  حسین عبدي                
  پرسو الکترونیک صنایع       

     
و پردازش آن از  Dataدر عصر اطالعات و ارتباطات که نگهداري 

ز به یـک سیسـتم بـرق مطمـئن و     اهمیت باالیی برخوردار است نیا
و باتریهـا مـی باشـند     UPSپیوسته که ضروري ترین قسـمت آن  

ساده در مسیر  UPSاما آیا تهیه و نصب یک کامالً مشخص است 
برق، اطمینان الزم و کافی را براي داشتن باالترین ضریب اطمینان 

  در برخواهد داشت؟
UPS    احتمال خرابـی  دستگاههاي دیگر برقی،  ینیز مانند تمام

(Fail)   دارد و براي جلوگیري از اخالل در تأمین برق سیسـتمهاي
، می بایسـت قابلیـت   UPSحساس مانند دیتا سنترها در اثر خرابی 

بـدین  . دیـده شـود   UPSبـراي   (Redundancy)جایگزینی 
دیگـر بـه سیسـتم،     UPSمعنی که با اضافه کردن یـک یـا چنـد    

تضـمین   UPSگام خرابی یک پیوستگی برق مورد نیاز حتی در هن
نمایش داده مـی شـود    (N+X)ردوندانسی بصورت عبارت . گردد

حداقل تعداد دستگاههاي مورد نیاز جهت تأمین انرژي  Nکه در آن 
تعداد دستگاهی که اضافه تر در نظر گرفته شـده   Xبرق می باشد و 

  .است
سـی  در سیستمهاي قدیم با توجه به تکنولوژي آن زمان، ردوندان     

طراحی می شـد کـه    Cascadeیا  Hot/Standbyبصورت 
ها به بـار و   UPSمهمترین اشکال آنها عدم توانایی ارائه کلّ توان 

  ها به یکدیگر بودUPSهمچنین وابستگی 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
در سیستمهاي جدید با توجه به رشد تکنولوژي در قطعات نیمـه      

جهت ردوندانسی  ، هادي و امکان استفاده از کنترلرهاي فوق سریع
استفاده ) تقسیم بار موازي(  Parallel Load Shareاز روش 

ها که بصورت پارالـل بـا یکـدیگر    UPSمی شود که در آن بار بین 
کار می کنند بطور مساوي تقسیم می شود و به محض خرابی یـک  

UPS  بی درنگ بار مربوطه بهUPS  یاUPS   هاي دیگـر انتقـال
هـا  UPSجموع تـوان  می یابد در این روش امکان استفاده از کل م

  .میسر می باشد
در  .با مثال زیر می تـوان عملکـرد ردوندانسـی را بهتـر توضـیح داد     

  .شکل زیر یک هواپیماي چهارموتوره دیده می شود
  
  
  
  
  
  
در این هواپیما اگر یکی از موتورهاي هواپیما از کار بیفتـد هواپیمـا    

ینطور اگـر دو  هد داد همباز هم بدون مشکل به پرواز خود ادامه خوا
موتور دیگر نیز از کار بیفتد همچنان هواپیما می تواند در حال پـرواز  

. ممکن است بسختی کنترل شود اما سقوط نخواهد کرد. باقی بماند
  .می باشد (3+1)براي موتورهاي این هواپیما ردوندانسی 

با خرابی هر یک از . حال بال هاي این هواپیما را در نظر بگیرید     
بالهـا هواپیمــا حتمـاً ســقوط خواهـد کــرد بنـابراین در مــورد بالهــا     

  .ردوندانسی وجود ندارد
در طراحــی سیســتمهاي پارالــل ردونــدانت اگــر بــراي تمــامی       

     ردوندانســـی در نظـــر گرفتـــه نشـــده باشـــد بـــه آن  ،قســـمتها
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(Central Parallel Architechture) CPA    گفتـه
می شود و این بدین معنی است که یک یا چند قسـمت از سیسـتم   
بصورت متمرکز یا مرکزي طراحی شده است و براي آن جـایگزینی   
دیده نشده است که در این صورت با خرابـی قسـمت مـذکور کـلّ     
سیستم از کار خواهد افتاد که می توان براي آن همان بال هواپیمـا  

  .ال زدرا مث
هایی که بصورت پارالل و ردونـدانت کـار   UPSهمین مسأله در      

ــر در   ــت و اگـ ــادق اسـ ــز صـ ــد نیـ ــا UPSمـــی کننـ ــایی بـ                هـ
یکدیگر پارالل شده اند قسـمتهاي مشـترکی مثـل کنتـرل مرکـزي      

(Control Box) وجود ... ، باي پس مشترك، شارژر مشترك، و
کار کرده و ردوندانسی کامل در  CPAداشته باشند، سیستم بصورت 

از مـوارد مـذکور    یـک مجموعه وجود نخواهد داشت و با خرابی هـر  
  .ل خواهد شدعملکرد کلّ سیستم مخت

   ، طراحــــی دیگــــري بــــه نــــامدر مقابــــل ایــــن ســــاختار 
(Decentralized Parallel Architecture) DPA 

  . وجود دارد
هـا  UPSل کـه  سه شکدر این . به شکل هاي زیر توجه نمایید     

 ،بصورت پارالل با یکدیگر کار می کنند در صورتیکه کنترل مرکزي 
Master UPS یا و Common Bypass    آسیب ببیننـد بـا

  .توجه به نبود ردوندانسی براي آنها، کلّ سیستم از کار خواهد افتاد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  

ردوندانسی  ،به ازاي تمامی المانهاي موجود در سیستم DPAدر ساختار   
ه است و به ازاي خرابی در هر یکی از بلوکهـاي سیسـتم حتمـاً    دیده شد

یک یا چند بلوك مشابه دیگري وجود خواهد داشت که ادامه کار مطمئن 
  . سیستم را تضمین می کند

  .هاي پیشرفته و امروزي بلوکهاي زیر وجود دارندUPSدر اکثر 
اي ، شارژر، کنترل، نمایشگر، بـاي پـس فیلترهـ   PFCاینورتر، رکتیفایر،  

  .ورودي و خروجی، بوستر و پورت هاي ارتباطی
ا قابلیت ردوندانسی بـه ازاي همـه   ب UPSدر صورتیکه در یک سیستم  

  . گفته می شود DPAموارد فوق ردوندانسی لحاظ شده باشد به آن 
در سـاختار   DPAالبته باید بدین مسأله توجـه داشـت کـه طراحـی          

UPS       له ایسـت کـه   مسـأ  باعث گـران تـر شـدن آن مـی شـود و ایـن
کارشناسان در هنگام انتخـاب سیسـتم بـراي داشـتن بـاالترین ضـریب       

  .اطمینان از عملکرد سیستم باید در نظر بگیرند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 DPAمبتنی بر ساختار   UPSبلوك دیاگرام یک سیستم 

  
  
  

  


