
 

  Line - Interactiveامپدانس شبكه و يو پي اس 
  
  مقدمه  
شايد كاهش نور المپهاي منزل يا محل كارتان هنگام روشن كردن يك وسيله برقي پر مصرف توجه شما را به  – 

 دليل اين رخداد وجود مقاومت در كابلها و سيمهاي انتقال انرژي الكتريكي از مبدا توليد تا. خود جلب كرده باشد 
در مصرف كننده هاي يكسان هرچه مساحت . قطه مصرف و البته عمدتا از نقطه انشعاب تا وسيله پر مصرف است ن

حاصل تقسيم ولتاژ . سيمهاي انتقال كمتر و طول سيمهاي مسير بيشتر باشد ، ميزان افت ولتاژ بيشتر خواهد بود 
  . پريز مربوطه مي ناميم كاهش يافته به جريان وسيله برقي روشن شده را امپدانس شبكه تا 

ولت  32به اندازه  "ولت كاهش يابد  188ولت به  220آمپر از يك پريز ديوار ولتاژ  16چنانچه با اخذ : براي مثال 
  . اهم خواهد بود  2امپدانس شبكه  "كم شود

ندارد ملي ايران  استا "مجازاگر اندازه كاهش ولتاژ پريز ديوار بيش از بازه   line interactiveدر يك يو پي اس
ات الزم براي كنترل و تمهيد يو پي اس مربوطهدر ولتاژ خروجي آن يو پي اس باشد و  ".رواداري ترجمه كرده است

  .  افتادحفاظت در مقابل امپدانس شبكه در نظر گرفته نشده باشد اين يو پي اس به نوسان خواهد 
 Line – Interactiveباال روي يك يو پي اس مطلب از پريز مشخص شده در مثال  بيشتربراي روشن شدن 

3KVA   با اتصال برق به دو . دارد استفاده مي كنيم  امل قراراست و زير بار ك - +%7كه بازه مجاز ولتاژ خروجي آن
تصميم مي گيرد  UPSولت و عادي است  220چون  و مي شوداندازه گيري  UPSولتاژ آن توسط  ، UPSشاخه 

 . قرار دهد ACتري برداشته و مستقيما روي شبكه كه با ر را از روي با
آمپر  16جريان بار در ولتاژ فوق حدود  ".كاهش مي يابد v188ولتاژ شبكه به  به محض قرار گرفتن بار روي شبكه ،

دا بار روي باتري مجدبر اين  بناو  خارج ميشود مجاز با كاهش ولتاژ ورودي ، ولتاژ خروجي نيز از حد ".خواهد شد
برگشت  بنابراين رفت و . لت خواهد شدو 220دوباره upsبا بازگشت بار روي باتري ، ولتاژ ورودي . مي گردد باز 

ups  از باتري روي شبكه و از شبكه روي  باتري  بصورت پي در پي تا پايان انرژي باتري و يا سوختنups  ويا حتي
  .بارهاي متصل به آن ادامه مي يابد

  
  ت در مقابل امپدانس شبكهروشهاي كنترل و حفاظ  

قيم تافزايش مساحت سيمها و كاهش طول آنها هزينه هاي  مستقيم و غير مس چون معموالً تعويض سيم كشي ،
قابل توجهي را به مصرف كننده تحميل مي كند و عمدتاً زماني مشكل نوسان بروز مي نمايد كه غالب تجهيزات 

بايد از ابتدا با علم به امكان وقوع اين مشكل و با انتخاب يكي از  مصرفي نصب و راه اندازي شده باشند ، خريدار
  :بروز مشكالت نوسان پيشگيري نمايد ازراههاي زير 

داراي  upsانجام محاسبات سيم كشي و ميزان مصرف و توان يو پي اس و اطمينان از اينكه لزومي به انتخاب -1
خروجي  روادارياز  upsورودي   الزم است اشميت تريگردر محاسبات مربوطه  "نمي باشدحفاظت امپدانس شبكه 

  ".جريان اضافي الزم براي شارژ باتري به حداكثر جريان خروجي اضافه شود كسر گردد و همچنين حداكثر
داراي ترانس  off lineانحراف جريان ورودي دستگاه  كم ، صداي زياد ، اعوجاج خروجي وراندمان قانع شدن به  -2

هاي داراي اصالح كننده فعال ضريب قدرت  با مصرف كننده فرورزونانس upsهرچند ممكن است  ".  ونانسزفرور
  ".نوسان نمايد ولي معموالً دراثر باالبودن امپدانس ورودي به نوسان  نمي افتد

ارزان قيمت بدون ايزوالسيون مغناطيسي   Online-Double Conversionپذيرفتن استفاده از يك دستگاه  -3
توضيح اينكه در يك توان و  ".ته آهني در ورودي و خروجي و قبول ضريب اطمينان پائين اين دستگاه ها با هس

 line Interactiveبه مراتب از  Onlineقيمت تمام شده ثابت ، كيفيت عناصر و ضريب اطمينان يك دستگاه 
 Onlineو قبول تلفات دائمي يك دستگاه  ".كمتر است



ايزوالسيون داراي  Online Double Conversionراي تهيه و استفاده از يك دستگاه پرداخت هزينه زياد ب -4
مغناطيسي با هسته آهن ترجيحاً هم در ورودي و هم در خروجي، كه البته دراين حالت نيز بايدتلفات  دائمي 

  .دستگاه را پذيرفت
  . ر مقابل امپدانس شبكه با قابليت كنترل و حفاظت د  Line Interactiveاستفاده از يك دستگاه  -5
  

، نويسنده در ادامه باشدچون به نظر مي رسد  آخرين گزينه در مجموع با صرفه ترين، كم مصرف ترين و مطمئن راه 
و  upsاين مقاله يك الگوي مؤثر دركنترل و حفاظت در مقابل امپدانس شبكه را براي استفاده گروههاي طراحي 

  :و گام به گام مطرح مي كند عالقمندان اين رشته بصورت اجمالي
 ACين استفاده از باتري و قطع ورودي حبراي اين منظوركافي است  - بار كنونيتشخيص ضريب قدرت  -گام اول  

صورت بگيرد و  Fsاگر اندازه گيري نقطه به نقطه با فركانس . ، توان حقيقي وتوان ظاهري بار به هم تقسيم شوند 
Fn  داشته باشيم فركانس اسمي خروجي باشد وn=Fs/Fn با ضريب قدرت بار برابر خواهد بود:  

  
 
  
  
  
  
  
عيت باتري و تنظيم ضو و upsتوان شارژ با توجه به تعاريف دروني  -تشخيص توان الزم براي شارژ – دوم گام    

قيقي براي محاسبه دقيق تر بايد توان ظاهري و ح .اندازه جريان شارژ و وضعيت شارژ قابل محاسبه خواهد بود
چنانچه زمان انجام  .تلفاتي ترانس ايزوالسيون خروجي اينورتر را نيز به عدد محاسباتي بصورت برداري اضافه كرد

 .شارژ، ضريب قدرت ورودي شارژر نيز اصالح شود محاسبات ساده تر خواهد بود
 "حقيقي شارژر و بار از جمع برداري توانهاي ظاهري و  upsاستخراج پارامترهاي امپدانس ورودي  –گام سوم   

،  برابر فركانس اندازه گيري شده واقعي شبكه گردد Fn، عمليات سينك انجام شده باشد و  چنانچه پيش از گام اول
   ". نتايج دقيق تر خواهند شد 

براي اندازه گيري انحراف صفر ولتاژ ورودي و ميزان  ACاتصال لحظه اي بار مشخص به خط تغذيه  – گام چهارم  
  . آن  كاهش

  . استخراج پارامترهاي امپدانس شبكه با توجه به نتايج گام چهارم  – گام پنجم  
  . پيش بيني ميزان افت ولتاژ و انحراف نقطه صفر با استفاده از نتايج گامهاي سوم و پنجم:  گام ششم  
 ".باشد 1Hz/secايد بيش از سرعت ايجاد انحراف نب ".سينكر د تنظيم استاباليزر و ايجاد انحراف فاز : گام هفتم  

  . با توجه به پيش بيني هاي گام ششم و در نهايت تعويض مسير انتقال انرژي پس از تكميل تنظيمات 
در انجام محاسبات فوق به اين نتيجه برسد كه حتي با وصل آخرين طبقه  ups  الزم به ذكر است كه چنانچه

مجاز آن نگه دارد بهتر است اين مطلب را به عنوان يك پيغام  اداريرواستاباليزر نيز نمي تواند ولتاژ خروجي را در 
و  upsقطر كم و طول زياد سيمهاي مسير ، پريز ورودي را براي تغذيه  "خطاي امپدانس شبكه با اين تعريف كه 

  . اعالم نمايد  "تجهيزات مصرفي غير قابل استفاده كرده است 
 


