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 UPS کاربرد آن درو باتری
 
 

  
 

        
      

 
 حسین عبدی        

 شرکت پرسو الکترونیک    
 

 .  می باشدUPSمقاله ای که می خوانید جهت آشنایی شما خوانندگان عزیز با مفاهیم باتری ها در ارتباط با 
انرژی آنها جهت تامین ) برق شهر ( عدم وجود برق اصلیزمان می باشند که در UPSباتری ها قسمت مهم یک سیستم 

 ها مورد استفاده قرار میگیرند باتریهای UPSبرق موردنیاز مصرف کننده ها استفاده میگردد امروزه عمدتا باتریهایی که برای 
یاز ولیکن در عین حال ن. خشک سیلدلیداسید میباشند که نسبت به باتریهای تر از نگهداری بسیار آسانتری برخوردار می باشند

 ولتی می باشند و انرژی ذخیره 12به آشنایی مصرف کننده ها با پارامترهای مربوط به این باتریها میباشند این باتریها عموما 
 10 آمپر ساعت میتواند حدود 100 ولت 12به طور مثال یک باتری . داده میشودنشان   (AH) آمپرساعتشده در آنها با واحد 

شارژ باتری بیشتر شود انرژی که میتواند تامین نماید کمتر میشود که در دن کند اما هرچه جریان  آمپر را تامی10ساعت جریان 
 آمپر باشد باتری حدود نیم ساعت میتواند انرژی بدهد که حدودا 100شارژ دساعت اگر جریان  آمپر 100همان مثال باتری 

 نیز گفته Autonomy Time یا Backupژی بدهد زمان نصف انرژی حالت اول میباشد به مدت زمانی که باتری میتواند انر
  . . باشدتا حدودی متفاوتمیشود اعدادی که در مثالها گفته میشود بسته به کارخانه سازنده باتریها ممکن است 

 
   نمونه منحنی هایروبرودر شکل 

  بر اساس جریانBackupزمان  
 ه در آن ـود کـارژ  دیده میشـ دش

 ان نامیـ جریانهـ به نش   Cحرف
 .باتری است ) معادل با ظرفیت نامی (
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 ولت میباشد که مقدار دقیق آن 10 +5/0شارژ باتری از ولتاژ آن قابل شناسایی است که این مقدار حدود د انتهای زمان 
 .شارژ و کارخانه سازنده دارددبسته به جریان 

 ولت 5/13که حدود ) Float(ن کار توسط اعمال ولتاژ نگهداری  باتریها جهت بازیابی انرژی خود نیاز به شارژ دارند که ای
 . انواع آن را در شکل زیر می بینیدست که   ا IU  های منحنیبصورتشارژ باتریها . میباشد انجام میشود

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 100 باتری رایبظرفیت باتری میباشد به طور مثال % 10ه آمپر ساعت باتری است که عموما   مقدار جریان شارژ نیز بسته ب
 . آمپر مناسب است10اعت جریان شارژ ـآمپر س

یا   Boost ،Equal ،  مجددشارژ که به نامهای است در باتریها مطرح  نیز ولتاژ شارژ دیگری  نگهداری، ولتاژ شارژ به جز 
Fast charge باعث یکسان  این عمل . ولت شارژ میگردد5/14 معرفی میشود که در این حالت باتری با ولتاژ باالتری حدود

هایی که این مُد شارژ را دارا میباشند شروع شارژ مجدد معموال با UPSسازی ظرفیت باتریها و همچنین شارژ سریعتر آنها میگردد در 
قطع و وصل برق ورودی شروع میشود و انتهای شارژ مجدد به صورت یک مدت زمان مشخص، مدت زمان تابع زمان قطع برق و یا 

  .شارژ معلوم میشودنهایی داقل جریان براساس ح
 

  نحوه شارژ باتری روبروشکل      
 .در این مد را نشان می دهد     

 
 
 
 

 بسته به  ولت شروع و12موردنیاز متفاوت میباشد که از ) باتری (DC ولتاژ UPS ها به دلیل نوع طراحی خاص هر UPSدر 
ا به دست ـری کردن باتریهـنظر با س  ولتاژ مورد. ولت ادامه مییابد 750  تا نزدیکتوان دستگاه و طراحی سـازندگان مختلف

 باتریهای سری شده را با هم موازی نمود که گروه بیشتر میتوان چند Backup  آید همچنین جهت به دست آوردن زمان می
 . را پیشنهاد نمیکنندگروه 4 موازی نمودن بیش از ،کارخانه های سازنده باتری
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 . ها به چند صورت قابل اجراستUPSژ و جریان شارژ باتری ها در تنظیم ولتا
 ) غیرقابل تغییر(تنظیم با مقادیر ثابت . الف
 ) تنظیم اولیه در کارخانه(تنظیم با مقادیر متغیر سخت افزاری مانند پتانسیومترها . ب
 . یگرددهایی که روی دستگاه انجام م Setting  با افزاریتنظیم با مقادیر متغیر نرم. ج

زمانهای مورد دلخواه ) آمپر ساعت های مختلف( هایی که جریان شارژ قابل تنظیم میباشد میتوان با تغییر نوع باتریها UPSدر 
شارژ باتریها قابل تنظیم میباشد میتوان با تغییر جریان  و  DC هایی که ولتاژ کارUPSدر .  را به دست آوردAutonomyجهت 

بسیار  را به دست آورد که این حالت قابلیت Autonomyزمانهای مورد دلخواه جهت  تغییر نوع آنها و همچنینتعداد باتریها 
 . ها محسوب می گرددUPS در مفیدی
بدین صورت که ولتاژ شارژ باتریها . ه در طول عمر آنها بسیار موثر میباشددما بسیار حساس میباشند و رعایت این نکته باتریها ب

که ضریب مقدار کاهش یا افزایش ولتاژ شارژ توسط ) رابطه معکوس(در صورتی که دمای محیط زیاد شود میبایست کاهش یابد 
 .کارخانه سازنده باتری داده میشود

تغییر دما وجود دارد که در این صورت دما توسط یک سنسور حرارتی اندازه  ها امکان تغییر ولتاژ شارژ به نسبت UPSدر بعضی 
 .ورسیستم مقدار ولتاژ شارژ را تغییر میدهدس و میکروپروسدهگیری ش

 ماه یکبار باتریها نیاز 12نگهداری باتریها در انبار از موارد بسیار مهم میباشد بدین صورت که در شرایط دمای عادی تقریبا هر 
دمای محل نگهداری باتریها بیشتر باشد این زمان کوتاهتر  اندازه که دارند و هر) مجددشارژ  (Cyclic Chargeدر مُد به شارژ 

 . میگردد)  ماه2حداقل (
  به معنی DOD می باشد که  دفعات آنتعداد  وDOD (Depth of Discharge)از پارامترهای دیگر اثرگذار در عمر باتری 

 بعد ازن است که ایو نشان دهنده   داده میشودنشان ص  خاDODدر  عدد  پارامتر بصورت یکاین. ست باتری ادشارژ مقدار
 .می رسد ظرفیت اولیه % 60آن  حداکثر ظرفیت باتری به 

 
   نمونه منحنی هایروبرو در شکل    
   وظرفیت باتریDOD ارتباط بین    
 . دیده میشود    
 
 
 
 
 

موردنظر باال نباشد  Back up باتری در داخل آنها انجام شده است که در صورتی که زمان  ها پیش بینی نصبUPSدر برخی 
 . واحد استقرار می یابد یکبه صورت)  و باتریUPS( جاسازی نمود و کل مجموعه UPSمیتوان باتریها را در داخل 
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 و اتریهاه گونه ای باشد که احتمال اتصال کوتاه ب و باتریها باید بUPSبا توجه به انرژی زیاد باتریها نصب و راه اندازی مجموعه 
 اشاره نمود که در ایران UPSاز جمله این حفاظتها میتوان به حفاظت باتری معکوس در .  به حداقل برسدUPSیا صدمه به 

ین حفاظت را در برای نصب و راه اندازی، از سازندگان خواسته میشود که ا کار آزموده  به دلیل عدم استفاده از تکنسینهایغلبا
UPSلحاظ نمایند . 

، )باتری( ورودی DC باتری، حفاظت در مقابل باال بودن ولتاژ راز دیگر حفاظتها میتوان به حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژ
 .نام برد.... حفاظت در مقابل اضافه شارژ باتری و

   آنها میتواند به دو نوع مشترکپارالل با یکدیگر کار میکنند ورودی باتری هایی که به صورت UPSدر 
(Common Battery) و یا مجزا استفاده شود .UPSپارالل که به هر دو صورت باتری مشترک و مجزا یت قابل دارای های 

 . کارآمد میباشندUPSمیتوانند کار کنند در طراحی انواع سیستم های مبتنی بر 
 در خالل نبود برق شهر باتریها یح صحا می باشد تا از عملکرد، تست باتریهUPSدیگر در رابطه با باتری و مهم  طلبم

 .  تست باتریها به روشهای گوناگونی میتواند انجام شود که ذیال توضیح داده میشود.حاصل نموداطمینان 
لولهای  در حالت باتری کار کند و سپس با اندازه گیری ولتاژ سUPS را قطع کرده تا UPSدر این حالت برق : روش سنتی. الف

 .شارژ از سالم یا خراب بودن وضعیت باتریها اطالع حاصل میگردددباتری در حین 
اشکال عمده این روش این است که اگر مسیر باتری قطع باشد و یا این که وضعیت باتریها بسیار نامناسب باشد در همان لحظه 

 ورودی مستقل برای UPS مگر اینکه  خاموش میشوندUPS قطع شده و دستگاههای متصل به UPSشروع تست، خروجی 
Bypassداشته باشد . 

 : به دو صورت قابل اجراستکه به صورت هوشمندانه انجام میگردد UPSدر این روش عمل تست توسط : روش اتوماتیک. ب
 که  UPSدر این حالت نرم افزار مربوط به :  از طریق کامپیوتر-1
 جراست زمانبندی در حال اUPSروی یک کامپیوتر متصل به      

  فرمان تست باتریUPS میگردد و در زمانهای تعریف شده به     
 ن میکند و به هرـ انرژی خود را از باتری تأمیUPSد و ـ میده    

 ادیـ بالفاصله به حالت ع دلیلی که مشکلی وجود داشته باشد     
 . آمد رف به وجود نخواهدـرق مصـ برگشته و خللی در تأمین ب    

  اشکال این روش در این است که یک کامپیوتر در زمان شروع    
 . متصل بوده باشدUPSتست باتری می بایست به      

 
 
این حالت مشابه حالت قبلی است با این تفاوت که در این حالت زمانبندی شروع تست باتریها در خود : UPS از طریق -2

UPS تنظیم میگردد این UPS ها مجهز به (Real Time clock) RTC می باشند.  


