
 ؟نیاز داریم یو پی اسچرا به 

مقدمه-1
ها نقش اساسی آن عملکرد صحیح و بدون وقفهامروزه تجهیزات و وسایل الکتریکی بسیاری وجود دارند که 

های نظارت و های داده، سیستمتوان به پایگاهاز جمله این تجهیزات می .ها داردصنایع و کارخانهها، ارگانبرای 

-تواند هزینههرگونه اخالل در عملکرد خط تولید یک کارخانه می. [2،1]کنترل، تجهیزات اتاق عمل و ... اشاره کرد

تواند منجر طور اخالل در عملکرد تجهیزات اتاق عمل میهای مالی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد و همین

وجود دارد، الزم است برای تأمین برق شبکه  که همواره احتمال قطعی و یا اختالل در افراد شود. از آنجابه فوت 

 کند.ای است که این نیاز را برطرف مییو پی اس وسیلهانرژی الکتریکی بارهای حساس تمهیدی اندیشیده شود. 

  

انواع مختلف اختالالت شبکهمعرفی -2
در صورت قطعی برق، انرژی الکتریکی تجهیزات مهم ای است که یو پی اس وسیلهکنند بسیاری تصور می

کند. اما در واقع، این صرفاً یکی از موارد کاربرد یو پی اس است. اختالالت مختلفی ممکن است در را تأمین می

تواند بارهای حساس های حساس مخربند و خوشبختانه یو پی اس میکنندهبرای مصرفشبکه رخ دهند که همگی 

 .[4-1]تمامی این اختالالت محافظت کند. در ادامه انواع مختلف اختالالت شبکه را معرفی خواهیم کردرا در برابر 

 

 نام اختالل معرفی دالیل رخداد پیامدهای احتمالی
 های شبکهاز دست رفتن داده-

های کامپیوتری

وقفه در عملکرد خط تولید 

تغییر شرایط جوی

ای خطا در رخداد لحظه

شبکه

  تعمیرات بر روی انجام کار یا

شبکه

 های سوئیچینگ در پست

 شبکه

کمتر از شبکه برای  ژقطعی ولتا

 را گویند.نیم سیکل 

 

 

 

 ایقطعی لحظه

Micro-outages

بسته به مدت زمان قطعی، 

پیامدهای مختلفی را به دنبال 

دارد:

 ها و از کار افتادن ماشین

باالبرها

 های شبکهاز دست رفتن داده-

های کامپیوتری

وقفه در عملکرد خط تولید 

و صاعقه تغییر شرایط جوی

رخداد خطا در شبکه

  انجام کار یا تعمیرات بر روی

شبکه

پارگی خطوط انتقال 

 ژقطعی ولتا

قطعی کوتاه مدت: برای زمان

بیش از شبکه برای 

نیم سیکل را گویند که به دو 

 شود.دسته تقسیم می

-

 دقیقه 3های کمتر از 

های زمان قطعی بلند مدت: برای

 دقیقه 3بیشتر از 

 

 

 

 قطعی )کوتاه مدت / بلند مدت(

Outages
Blackout
Power failure

ها از کار افتادن ماشین

عملکرد نادرست تجهیزات

خرابی تجهیزات

هااز دست رفتن داده 

و صاعقه تغییر شرایط جوی

نوسانات شدید بار

  رخداد اتصال کوتاه برای

نزدیکیای در کنندهمصرف

 های سوئیچینگ در پست

 شبکه

 %09افت ولتاژ شبکه به کمتر از 

مقدار نامی را گویند که در زمانی 

دقیقه به بیش  1تا  ms19بین 

 مقدار نامی باز گردد. %09از 

 

 

 

 ای ولتاژافت لحظه

Voltage sags



 کاهش طول عمر تجهیزات 

 افزایش دمای تجهیزات 

 ها و از دست رفتن داده

 پردازشیخطاهای 

 های از کار افتادن سیستم

 کامپیوتری

 های پیک مصرف، در زمان

اگر شبکه توانایی تأمین توان 

بارها را نداشته باشد، منجر 

به افت ولتاژ شبکه خواهد 

 شد.

افت ولتاژ شبکه از چند دقیقه 

 تا چند روز

 

 

 افت ولتاژ

Under voltage 
Brownout 

 ها و از دست رفتن داده

 زشیخطاهای پردا

 های از کار افتادن سیستم

 کامپیوتری

  های کامپیوتری خرابی سیستم

 و سایر تجهیزات الکتریکی

  برخورد صاعقه با خطوط

ای  شبکه یا تخلیه لحظه

 الکتریسیته ساکن

 اندازی مجدد شبکه پس از راه

 قطعی

افزایش شدید و ناگهانی در 

ولتاژ شبکه )به عنوان مثال تا 

 دامنه چند کیلو ولت(

 

 

 

 

 جهش ولتاژ

Voltage spike 

 کاهش طول عمر تجهیزات 

 ها و از دست رفتن داده

 خطاهای پردازشی

 افزایش تنش روی تجهیزات 

 خرابی تجهیزات 

 

  کیفیت ژنراتورها و خطوط

 انتقال 

 نوسانات شدید بار 

  قطع بارهای توان باال مانند

های موتورهای بزرگ یا بانک

 خازنی

افزایش ولتاژ شبکه به بیش از 

مقدار نامی را گویند که  119%

 1تا  ms19در زمانی بین 

 دقیقه رخ دهد.

 

 
 

 

 ای ولتاژافزایش لحظه

 Voltage surge 

 کاهش طول عمر تجهیزات 

 افزایش دمای تجهیزات 

 ها و از دست رفتن داده

 خطاهای پردازشی

 افزایش تنش روی تجهیزات 

 خرابی تجهیزات 

 نوسانات شدید بار 

  قطع بارهای توان باال مانند

های موتورهای بزرگ یا بانک

 خازنی

افزایش ولتاژ شبکه برای چند 

 دقیقه تا چند روز

 افزایش ولتاژ

 Over voltage 

 افزایش دمای تجهیزات 

 قطعی یکی از فازهای شبکه 

 در این حالت دامنه ولتاژ  اتصال بار نامتعادل به شبکه

با هم برابر فازهای شبکه 

 نیست.

 فازعدم تعادل ولتاژ در سیستم سه

Voltage unbalance 

  این میزان تغییرات برای

بسیاری از تجهیزات الکتریکی 

و کامپیوتری مجاز نیست و 

تواند به توقف خط تولید در می

ها یا از دست دادن کارخانه

 ها منجر شود.داده

  عملکرد نامناسب ژنراتورهای

 شبکه

 انسی ناپایدارمنابع فرک 

ناپایداری در فرکانس شبکه در 

 + 5تا % -6محدوده %

 

 

 

 نوسانات فرکانس

Frequency fluctuations 

  خرابی تجهیزات 

 کاهش طول عمر تجهیزات 

 

 تغییر شرایط جوی و صاعقه 

 های سوئیچینگ در پست

 شبکه

  تشعشعات الکترومغناطیس

 حاصل از بارهای القایی 

  خطوط القای مغناطیسی از

ولتاژ باال روی خطوط ولتاژ 

 در شرایط سوئیچینگ پایین

گذرا در ولتاژ که بسیار  جهش

است ولی در  Spikeشبیه به 

-تری رخ میفاصله زمانی کوتاه

 های گذرا در فرکانس باالجهش دهد. 

HF transient 

 

 



افزایش دمای تجهیزات

  خرابی تجهیزات

  رخداد نوسانات ناخواسته )با

ها(خازن

 های مختل کردن سیستم

 مخابراتی

بارهای غیرخطی

منابع تغذیه سوئیچینگ

های قوسیکوره

های کنترل سرعت سیستم

موتورهای القایی

های الکتریکی دارای ماشین

 هسته مغناطیسی

یا  اعوجاج در شکل موج ولتاژ

 شبکه جریان

 

 

 

 اعوجاج هارمونیکی

Harmonic distortion

ختالل در عملکرد برخی ا

تجهیزات الکترونیکی و 

الکتریکی 

 های مختل کردن سیستم

 مخابراتی و کامپیوتری

اختالل الکترومغناطیسی که بر  های سوئیچینگالمان

موج سینوسی اصلی روی شکل

 شود.سوار می

 

 

 

 تداخل الکترومغناطیسی

EMI noise

 

بهترین راه حل برای مقابله با اختالالت شبکه یو پی اس -3
به آن راه نیافته   توان یافت که تکنولوژی دیجیتالرا نمی یا خدماتی کارخانه ،امروزه، تقریباً هیچ صنعت

های سیستمفرودگاهی،  ی وبیمارستانتجهیزات کنترل و مانیتورینگ،  هایکامپیوترها به وفور در سیستمباشد. 

 اند. تجهیزات دیجیتالی و کامپیوتری بسیار به اختالالت شبکه حساسند و همینبه کار گرفته شدهمخابراتی و ...، 

دهد. منابع تغذیه بدون وقفه یا همان یو پی اس در واقع را نشان می ای پایدار و با کیفیتتأمین تغذیه لزوم امر،

 پاسخی به همین نیاز صنایع است. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [1] استفاده از یو پی اس برای جلوگیری از آسیب دیدگی بارهای حساس



شود. در شرایطی های حساس نصب میکنندهدهد، یو پی اس بین شبکه و مصرفهمچنان که شکل فوق نشان می

جایگزین کننده با قطعی تغذیه مواجه شود، که برق شبکه دچار اختالل یا قطعی شود، یو پی اس بدون آن که مصرف

اجزای اصلی یو پی اس شامل  کند.ها دریافت و به بارها ارائه میبرق شبکه شده و انرژی الکتریکی را از باتری

پس های بایو سوئیچ (Inverter)، اینورتر (Battery)، باتری (Charger)، شارژر (Rectifier)یکسوکننده 

(Bypass Switch) رد نحوه عملکرد این اجزا و نیز انواع یو پی اس در نیز در شکل نشان داده شده است. در مو

 مقاالت بعدی صحبت خواهیم کرد.
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