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  بسمه تعالی

  ي پرقدرتها UPSایزوالسیون در 

 
  

  

UPS هايONLINE  به بازار 1970قدیمی که از یک ترانسفورماتور افزاینده در مسیر اینورتر استفاده می کنند در دهه ،

ساخت نیمه  شود امروزه به دلیل پیشرفت در زمینه ولی علی رغم قدیمی بودن هنوز هم از این تکنولوژي استفاده می اند آمده

در  500KVAتا توان  یهای UPSشده اند و هم اکنون  تولید بدون ترانس به صورت UPSتوانهاي مختلف هادیها، 
ضریب  ،%97 تا یدر مقایسه با نوع قدیمی از مزایاي فراوانی از جمله راندمان ،تکنولوژي جدید بدون ترانس. دسترس هستند

به دلیل استفاده از شارژر بدون (عوجاج جریان ورودي کمتر، عمر باتري بیشتر هزینه نگهداري و ا ،0.99 تا توان ورودي 

داراي اشکاالتی از قبیل تعداد باتري  اغلب تکنولوژي قدیمی ،در مقابل. رخوردار هستندبکمتر  به مراتب ، وزن و حجم)یپلر

، حجم و وزن زیاد )در صورت نیاز(فیلتر ورودي هزینه باالي نصب  ،ثابت، ریپل زیاد شارژر باتري، اعوجاج جریان ورودي باالتر 

دینامیکی ضعیف در تغییرات بار شده که باعث پاسخ (ضریب توان ورودي کم و امپدانس خروجی باال  ، %93 ازراندمان کمتر و 

ت ولی باشد که صحبت در مورد آنها هدف این مقاله نیس می )و نیاز به مدارات الکترونیک خاص جهت بارهاي غیرهمگن دارد

شود مسئله ایزوالسیون در این دستگاهها است که در این قسمت به شرح آن  می حثدر مورد آن ب یکی از مواردي که اکثراً
  .پردازیم می

ها صحبت میکنیم باید بیشتر دقت کنیم تا دچار اشتباه نشویم، به طور کلی در دستگاه  UPSوقتی در مورد ایزوالسیون در 

UPS ایزوالسیون بین ورودي و  - 2ایزوالسیون گالوانیک بین ورودي و خروجی  - 1تعریف می شود،  سه نوع ایزوالسیون

  و خروجی دستگاه DCایزوالسیون بین مدار  -3باتري 

  

  رضا ذویوسفین
  شرکت پرسوالکترونیک
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  ایزوالسیون گالوانیک بین ورودي و خروجی  - 1

معموالً به اشتباه  .شود در تکنولوژي قدیمی از یک ترانسفورماتور جهت افزایش ولتاژ اینورتر به ولتاژ خروجی استفاده می

صحیح  استنباطدر صورتی که این  ،که همین ترانسفورماتور براي ایزوالسیون ورودي و خروجی کافی است شود می تصور

همچنین سیم فاز نیز از  ودر این دستگاهها معموالً سیم نول از طریق مدار باي پاس مستقیما به خروجی متصل . نیست

وجود ندارد بین ورودي و خروجی بنابراین ایزوالسیون گالوانیک  ،پاس به خروجی ارتباط دارد طریق تریستورهاي مدار باي

نظر باشد باید ترانسفورماتور دیگري در  موردواقعی اگر ایزوالسیون آن، و یا نیاز به  صرف نظر ازبحث در مورد لزومو 

  .زوالسیون به وجود آیدای ،باي پاس الت مختلف اینورتر و خروجی دستگاه قرار داد تا در حا

  ایزوالسیون بین ورودي و باتري  - 2

ایزوالسیون  ،به دلیل موارد حفاظتی ،به خاطر آنکه باتریهاي اسیدي تنها باتریهاي موجود در بازار بودند 1960در اوایل دهه 

استفاده  ،نیاز به نگهداري به بعد که از باتریهاي سیلد بدون 1980بین برق ورودي و باتري مورد نیاز بود ولی از اواخر دهه 

  .شود درخواست می مورد نیاز بوده و شود از این ایزوالسیون صرفنظر شده و امروزه به ندرت می

  وخروجی دستگاه DCایزوالسیون بین مدار  - 3

  سیستمهاي قدیمی ترانسفورماتوردار -1- 3

ی از ترانسفورماتور در خروجی اینورتر همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد، به دلیل این که در دستگاههاي قدیم

به طرف بار از طریق  DCامکان عبور جریان  کند، جلوگیري می DCاز عبور جریان  شود و این قطعه طبیعتاً استفاده می
  :دهد نقشه کلی یک دستگاه داراي ترانسفورماتور را نشان می 1شکل . اینورتر وجود ندارد

  
  از ترانسفورماتوربا استفاده  UPSنقشه کلی : 1شکل 
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در دو حالت ممکن است . در خروجی اینورتر قرار دارد و نه در خروجی دستگاه ،همانطور که در شکل میبینید ترانسفورماتور

  .هاي اینورتر و یا اشکال در تریستورهاي مدار باي پاس IGBT نروي بار ظاهر شود، سوخت DCولتاژ 

به طرف بار  DCرتر بسوزد ترانسفورماتور خروجی اینورتر مانع عبور جریان هاي مدار اینو IGBTدر حالتی که یکی از 
  .خواهد شد

  

  

  

  

 DCتواند مانع از عبور جریان  در حالتی که یکی از تریستورهاي مدار باي پاس هدایت نکند این ترانسفورماتور نمی ،ولی 
  .باشد یفاقد حفاظت الزم مدستگاه در این حالت به طرف بار شود و بنابراین 

  

  

  

  تکنولوژي بدون ترانس -2- 3

باید با  DCاز آنجا که در این تکنولوژي ترانسفورماتوري در خروجی اینورتر وجود ندارد از اینرو حفاظت در مقابل جریان 

  .گردیده استارائه  مثال براي ساخت سوئیس NEWAVE    UPSی از دلدر زیر م. روش دیگري صورت گیرد
  

  

  

  

  

  

  

  بدون ترانس UPSکلی  نقشه -2شکل 
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  .دستگاههاي بدون ترانس در دو حالت تعریف شده قبلی به صورت زیر عمل می کند مدل از  این

  ها IGBTدر حالت سوختن یکی از  - 2-1- 3

این  خواهد شد،در خروجی اینورتر  DCولتاژ  که باعث بوجود آمدن ي اینورترها  IGBTدر حالت سوختن یکی از  

از رسیدن  آنرا آشکار کرده و بالفاصله EDCP (Electronic DC Protection)دستگاه با استفاده از مدار دوبل 

  .به خروجی سیستم جلوگیري می کند DCولتاژ 
  

  

  

  

  

  .را اندکی بیشتر توضیح می دهیم کار و قسمت هاي مختلف این مدار روش 

  :دارد شامل سه قسمت اصلی استکه در قسمت خروجی اینورتر قرار  EDCPمدار 

  خروجی DCقسمت رگالسیون ولتاژ * 

خروجی را تحت نظارت داشته و  DCهمواره ولتاژ  می باشد، Redundantکامال مجزا و  واحداین قسمت که شامل دو 

شهر  در برق DCولتاژ محدوده  قابل ذکر است که .نگه می دارد  ± mV 10کمتر از  هددوحمرا در  DCمحدوده ولتاژ 

  .است  ± mV 300حدود وند ش که دستگاههاي معمولی به آن متصل می

  خروجی DCل ولتاژ قسمت کنتر* 

  خروجی را همواره اندازه گیري کرده و اگر به هر دلیل  DCولتاژ ، دوبل نیز Redundantاین قسمت 

  بوستر را خاموش، باتري را قطع و آالرم قسمتهاي اینورتر و کرده، س منتقلاولت بیشتر شود بار را به باي پ 4مقدار آن از 

 “ DC-Component fault ”  جهت اطمینان از این که هیچ گونه ولتاژ بعالوه . دکنمی را فعالDC اعمال  ربه با

  .است حتی در حالت قطع خروجی نیز فعالهمواره  EDCPشود مدار می ن

هستند مدار  Redundantبه صورت دوبل و  DCتاژ و کنترل ول DCبا توجه به این که هر دو مدار رگالسیون ولتاژ 

EDCP بسیار قابل اطمینان است.  
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  زیستورهاي اینورترفیوزي در مسیر تران حفاظت* 

ها سوخته و  IGBTاگر یکی از فیوزهاي . عالوه بر مدارات فوق حفاظت فیوزي نیز در این دستگاه پیش بینی شده است

IGBT ه وجود آمدن ولتاژ دوم به کار خود ادامه دهد امکان بDC  در خروجی وجود دارد این دستگاه طوري طراحی شده

به صورت اتوماتیک  DCدومی نیز جهت جلوگیري از ایجاد ولتاژ  F2یا  F1که در صورت سوختن هر یک از فیوزهاي 

  .می سوزد

کامال قابل اطمینان ، ویا سیستمهاي حفاظتی مشابه EDCPنتیجه این که با تکنولوژي پیشرفته به کار رفته، سیستم 

بیش از احتمال اتصال کوتاه بین سیم پیچ هاي ترانسفورماتور و در  هااز این سیستم DCو احتمال عبور جریان  هستند

با ساختار  دستگاه نصب شده رهزا صدها عالوه بر آن با وجود بیش از. از آن نمی باشد DCنتیجه امکان عبور و جریان 

  .گزارش نشده است به این شرکت به سمت بار DCیک مورد نیز از عبور جریان  حتی بدون ترانس تا به حال

  در حالت اشکال در تریستورهاي مدار باي پاس - 2-2- 3

ت باي پاس می باشد که عملکرد آن به این صورت است که اگر به مسدیگري در ق EDCPاین دستگاه مجهز به مدار 

دایت نکند و اینورتر دستگاه سالم باشد بار را بالفاصله به اینورتر منتقل هر دلیلی یکی از تریستورهاي مدار باي پاس ه

  .به طرف بار جلوگیري می کند DCکرده و از عبور جریان 
  

  

  

  

  :نتیجه گیري

باي پاس اطمینان از عدم وجود ولتاژ  و در سیستمهاي جدید با استفاده از حفاظت هاي اعمال شده در مسیرهاي اینورتر

DC  به مراتب باالتر از سیستم هاي قدیمی است که تنها از ترانسفورماتور در خروجی اینورتر استفاده می کنندروي بار .
بنابراین . همچنین این سیستم ها در حالت پارالل نیز با استفاده از نرم افزارهاي پیشرفته، بهترین عملکرد را ارائه می دهند

دارات نیمه هادي ، استفاده از ترانسفورماتور نه تنها مزیتی محسوب نمی امروزه و با پیشرفت تکنولوژي ساخت قطعات و م

شود بلکه به دالیل مختلف از جمله کاهش راندمان و افزایش وزن و حجم که در نهایت افزایش هزینه هاي اولیه و 

  .استفاده از آنها توصیه نمی گردد. نگهداري را در پی دارد
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