
  
مركز تحقيقات الكترونيك فطروسي بخريد و مادام 10KVA/9KW اس  پي يك پرشين يو

  !هاي آن را هديه بگيريد العمر باتري
   

هـاي   اس اس يا يـوپي  هاي دابل كانورژن با پرشين يوپي اس پي اين مقاله به ارائه اطالعات مستند و بررسي و مقايسه يو
Line Interactive هزينه هاي تحميلـي در اثـر پـايين     الكترونيك فطروسي از لحاظ بازده و پيشرفته مركز تحقيقات

پردازد و در پايان نيز هديه خود را به خريداران  مي آن و طول عمر دستگاه و تاثيرات زيست محيطيده انرژي بودن ر
  .دارد و جامعه جهاني عرضه مي

ن آهاي  پيشرفته است كه با كاهش محدوديت Line Interactive UPSاي از يك  اس مدل بهبود يافته پيپرشين يو
هـيچ بـاري وجـود نـدارد كـه      در واقع . را عمال از بين ببرد Double Conversion UPSتوجيه استفاده از  توانسته

  .ن را بصورت كامل حفاظت و تغذيه نمايدآاس نتواند  پيپرشين يو
 هـاي پيشـرفته   سبب شده است كه بجاي يو پي اس UPSمتاسفانه حس كمال گرايي در برخي از مصرف كنندگان  

Line Interactive  را الاقل بـراي تـوان   ها  كه با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي، توجيه استفاده از ساير توپولوژي
 Double Conversion هـاي   اس پـي  ز در برخي موارد به اشتباه يومپر و كمتر از بين برده است، هنوآكيلو ولت  30

  .خريداري گردد Onlineمعروف به 
  

  :باعث مي شود كه Line Interactiveبه جاي  Double Conversionاستفاده از يو پي اس با توپولوژي 
  

  .اس ساالنه يك تا سه ميليون و چهارصد هزار ريال اضافه شود پي مپر يوآبرق مصرفي به ازاي هر كيلو ولت  وجه )اول
 UPSاسـتفاده از ايـن مـدل     ،مورد استفاده در يك اداره دولتي يا شعبه بانـك  10KVA/9KW UPSمثال براي يك 

بـه  . انـرژي نـزول كنـد    Eيعنـي رده   ٪90انرژي در بهترين وضعيت به  Aيعني رده  ٪98سبب مي شود كه بازده از 
  .مپر افزايش يابدآكيلو ولت  1/11مپر به آكيلو ولت  2/10عبارتي در بار نامي ميزان مصرف 

در سـاير   ٪40و  19صـبح لغايـت    7از سـاعت   UPSظرفيـت   ٪80نزول رده انرژي با فرض استفاده متوسط از اين 
ادارات براي كنتورهاي  1390ساعات و با احتساب بهاي برق مصرفي بر اساس تعرفه برق مصوب ارديبهشت ماه سال 

بـر  ) قبل از افزايش احتمالي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها("  ww.moe.gov.irhttp://w " كيلو وات 30كمتر از 
  :اساس محاسبات زير

  
Delta =(((186*(650+7*1300+4*2600)+179*(8*1300+4*2600))*80%)+ 
((186*(7*650+1300+4*2600)+179*(8*650+4*2600))*40%))*(1-0.18)= 
6808328.8 Rials 
 

"Refer to: http://www.mpedc.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=311 for tavanir summer and 
winter times." 
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همچنين چنانچه . به همراه خواهد داشت UPSهزار تومان در سال هزينه مستقيم برق بيشتر براي هر  680بيش از 

نياز به  در نظر بگيريم و فرض ٪45هاي سرمايشي را  متوسط بازده سيستم در كـل   هـا  آنكنيم  مدت زمان متوسط 
هـاي سرمايشـي    در شـعبه، سيسـتم   UPSشعب شش ماه در سال باشد به دليل افزايش حرارت پنج برابري توليدي 

  .ريال هزينه ساليانه خواهد بود 14،436،000جمع اين دو عدد . كنند ف ميهزار تومان برق بيشتر مصر 756
كه معموال در صورتي كه   " http://www.moe.gov.ir "، "ساير مصارف"اگر همين محاسبات را با تعرفه موسوم به 

مدارك قانوني مشتري عرضه نشده باشد وزارت نيرو مايل است محاسبات خود را با تعرفـه مزبـور انجـام دهـد تكـرار      
هزار تومان بر اساس تعرفه  77ريال خواهيم رسيد زيرا مازاد هزينه برق ماهيانه  19،988،000كنيم به هزينه ساالنه 

ن آباري و به ترتيب دو برابر و نصـف  ال براي هر كيلو وات ساعت در ساعات ميان ري 1800معادل  1390ارديبهشت 
  .محاسبه مي شود يبار كمبار و  اوجدر ساعات 

  
  :زيرا .سال كاهش يابد 11سال، خوشبينانه به حدود  27طول عمر هر دستگاه از حدود  )دوم

كاهش طول عمر قطعات الكترونيكي داخلـي   ن وآرت ذاتي سبب افزايش حرارت دائمي بصو UPSبازده كم اين نوع 
شايان ذكر اسـت كـه   . مي شود... اي فن ها و  به سرويس و نگهداري و تعويض دورههاي الكتروليت و نياز  مانند خازن

وات، حـدود   184در بار نـامي بـه جـاي     10KVA/9KWبا توان  Double Conversion UPSحرارت توليدي يك 
   .وليدي يك بخاري برقي برابري مي نمايدوات است كه با حرارت ت 1000

هـن در ورودي و خروجـي و مسـير    آهـاي هسـته    مكان وجود دارد كه با تقويت قطعات و قرار دادن ترانساالبته اين 
سال افزايش داد ولي اين امر عالوه بـر اينكـه باعـث     23را تا حدود  Double Conversion UPSپس عمر يك  باي

  .كند را بيش از پيش كم مي UPSگران شدن قابل مالحظه محصول مي شود بازده 
 19با نـام تجـاري    UPSسال توليد  فتطروسي با سابقه بيش از بيست و هبدينوسيله شركت تحقيقات الكترونيك ف

را كـه از   "پرشين يو پـي اس "شركت خارجي افتخار دارد استفاده از محصول ويژه خود تحت نام  6شركت داخلي و 
هم بصورت تكفاز و هم سه فاز ماژوالر و قابل پارالل ساخته مي شود بـه   Aمپر و رده انرژي آكيلو ولت  30تا  2توان 

  .نمايد به جامعه جهاني عرضه
ن آاوري بـوده و بـيش از صـدها دسـتگاه     محصول برنده جايزه ويژه معاونت علمي و فن خاطر نشان مي سازد كه اين

بيشترين فراواني اين محصول در شعبات بانك . هاي بانكي كشور در حال كار مي باشد ظرف دو سال گذشته در شبكه
يو پـي اس و بـاتري    موردملي ايران است كه بنا به اظهار مسئولين ذيربط بصورت خالصه توانسته معضل بانك را در 

و نيز صدمات وارده بـه تجهيـزات متصـل بـه      ها آنهاي  و باتري UPSهاي ناخواسته ناشي از خرابي  حل كند و وقفه
UPS را به ميزان بيش از پنجاه برابر كاهش دهد .   

منصـوبه در  هاي مختلف تجـاري   توليد مركز تحقيقات فطروسي با نام Line Interactiveيو پي اس  16000بررسي 
نجـا واقعـا   آاي نصب شده بودند كـه در   در نقطه ها آنمورد از  13دهد كه تنها  نشان مي 1387تا  1385طي سالهاي 

C920522-10 Page 2 of 5



ن هم به فاصله چند روز پـس از نصـب مشـخص شـده     آبوده كه  Double Conversionهاي  اس پي نياز به نصب يو
متعلـق بـه    ups.com/hyundaiups/index.html-http://www.hyundai براي اطالعات بيشتر به صـفحه " .است

ن شـركت ظـرف پـنج    آهاي عرضه شده توسـط   اس پي هايي كه كليه يو سايت شركت هيونداي بعنوان يكي از شركت
  ".مراجعه فرماييد توليد شده استسال گذشته توسط مركز تحقيقات فطروسي طراحي و 

  
  :تنها درچهار مورد بسيار جزيي زير است Line Interactiveبر  Double Conversionهاي  UPSدر واقع رجحان 

  

ممكن است در هنگام تبديل از برق شهر به باتري و بر عكس بين  Line Interactiveاس  پي ها، يو در برخي مدل -1
ها است كه يكي  ست كه بر اساس استانداردهاي بين المللي سالا داشته باشد و اين در حاليميلي ثانيه تاخير  4تا  1

حـداقل تـاخير   ...)  پول شمار، خود پرداز، المپ هاي كم مصـرف، , ITاعم از تجهيزات (زمون مصرف كننده آاز موارد 
ن آميلي ثانيه دچـار اخـتالل شـود و     20يعني اگر برق يك مصرف كننده بمدت كمتر از . ميلي ثانيه است 20مجاز 

   .يابد مصرف كننده نتواند به كار عادي خود ادامه دهد اجازه توليد و توزيع نمي
هاي توليد ايـن شـركت    UPSشايان ذكر است كه بدليل مدار رزونانس ذخيره ساز ولتاژ متناوب موجود در خروجي 

  .حتي اين تاخير جزيي هم وجود ندارد
  

تـر اسـت يعنـي بخشـي از      كمـي پـايين   Line Interactiveي كار، كيفيـت هـارمونيكي خروجـي    در شرايط عاد -2
   .هاي هارمونيكي برق شبكه ممكن است به مصرف كننده منتقل شود اعوجاج

بعبارت ديگر هيچ بـاري  . هاي مورد قبول كليه بارهاست ها برابر كوچكتر از حداقل ها ده در عمل ميزان اين هارمونيك
را  هـا  آنهمگـي   UPSن كـه انـواع   آتغييرات ولتاژ و قطع و وصل . (يافت نمي شود كه با برق شهر معمولي كار نكند

  ).كنند را در نظر نگيريد شناسايي و برطرف مي
  

  .بيشتر است Double Conversion از Line Interactive UPSبازه ولتاژ خروجي در  -3
شود مگر بازه ولتاژ قابل پـذيرش   اي نبايد توليد ارهاي بين المللي هيچ مصرف كنندهبا توجه به اينكه بر اساس استاند

  .ن وقعي نگذاشتآبايد در حد پز در نظر گرفت و به باشد، اين اختالف را نيز  ٪10ن حداقل آ
  

هاي  UPSهرتز خارج شود  53تا  47چنانچه فركانس برق شهر يا برق ژنراتور ورودي به يو پي اس از بازه حدود  -4
Line Interactive      براي ادامه تغذيه مصرف كننده ناچارند از انرژي ذخيره شده در بـاتري خـود اسـتفاده كننـد در

  .نيازي به كمك گرفتن از باتري وجود ندارد  Double Conversionهاي  UPSكه در برخي مدل هاي  حالي
در  Double Conversion اين مورد كه در واقع اصلي ترين دليلي است كه طرفداران اسـتفاده از يـو پـي اس هـاي    

مطرح مي كنند نيز امروزه در عمل غير قابل طرح است زيـرا اوال بـازه فركـانس مجـاز شـبكه       ها آنتاييد استفاده از 
ــور     ــي كشـــ ــپاچينگ ملـــ ــالم ديســـ ــاس اعـــ ــر اســـ ــهري بـــ ــا  7/49شـــ ــت 3/50تـــ ــز اســـ  هرتـــ

)http://www2.tavanir.org.ir/info/stat83/sanatfhtml/dispatching/Foot.htm(   و بالفاصله با خروج از بـازه
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هرتز برق قطع مي شود و ثانيا پنجاه سال است كه حداكثر حد مجاز استاندارد براي توليد ژنراتورهاي  8/50تا  2/49
هم حداكثر ظرف چند ثانيه برطرف  نآييرات شديد بار كه بجز در حاالت گذرا ناشي از تغ(هرتز  51تا  49مولد برق 
   .تعيين شده است) .مي شود

ن براي مـدت زمـاني بزرگتـر از مـدت زمـان پشـتيباني       آيد كه برق باشد ولي فركانس آ در واقع هيچ وقت پيش نمي
  .ها كه حتما از چند دقيقه كمتر نيست، نامناسب باقي بماند باتري

  
را با توجه به عدم وجود قوانين مكفـي در   UPSنويسنده هر چه كرد نتوانست مشكالت محيطي كاهش بازده  )سوم

ن تبديل كند و بنابراين تصميم گرفت عبارات تعمق برانگيز زير را فقط در حـد  آكشور، به معادل مالي قابل سنجش 
  :فهرست عنوان نمايد

  

  .كيلوگرم دي اكسيد كربن جذب نمايد 8/21پوند معادل  48هر درخت بالغ قادر است ساالنه تنها  -1
"Refer to: http://www.americanforests.org/discover-forests/tree-facts/ " 

 با ضريب مصـرف متوسـط   Persian UPSبجاي  UPS Double Conversion 10KVA/9KWاستفاده از هر   -2
هـاي ايـران محسـوب     كل تركيبـي كـه بهتـرين نـوع نيروگـاه     با استفاده از برق توليدي نيروگاه هاي گـازي بـا سـي   (

در قبال استفاده از  هر شخص يعني بايد. كربن در سال خواهد شدكيلو گرم دي اكسيد  1850سبب توليد  )شوند مي
درخت بكارد تا بدهي خود را بـه جامعـه    84حداقل  Persian UPSبه جاي  Double Conversionهر يو پي اس 
   .جهاني بپردازد

  .ستا هاي قلبي و عروقي ناشي از آلودگي هوا بيماري  ٪20هاي تنفسي و ريوي و  بيماري 92٪ -3
  .آلودگي غذا براي انسان خطرناك استبرابر  16 آلودگي آب و  برابر 11 آلودگي هوا -4
  .سه ميليون نفر از مردم جهان بعلت آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهندساالنه  -5
  .باعث كاهش بارندگي و بروز خشكسالي مي شود آلودگي هوا -6
  .سرفه ،تحريك چشم، سردرد، سرماخوردگي مكرر و خستگي بيش از حد از عالئم آلودگي است -7
  .بطور مستقيم يا غير مستقيم مربوط به آلودگي هوا و محيط زيست مي شود ها ناانواع سرط  ٪80الي  60٪ -8
  .مهمترين پيامد اقتصادي ناشي از عدم توجه جدي به آلودگي هوا ، كاهش ميزان طول عمر بشر است -9

  .ترميم اليه ازن آسيب ديده ، به چند دهه زمان نياز دارد -10
" http://kashmaresabz.blogfa.com/page/hava.aspxRefer to: "  

  
 يـك  بجاي 10KVA/9KWاس  در اثر استفاده از يك دستگاه پرشين يوپي حاصله صرفه جويي اگر فقط و فقط نهايتا

 اين مقـدار  ،در نظر بگيريم س بند اول مقايسه فوقبر اسارا  Double Conversion با توپولوژي هم توان يو پي اس
 زمـان پشـتيباني   سـاعت  1به مـدت   بعنوان مثال بخواهيم اگر و همچنين باشد ريال مي 14،436،000معادل  ساالنه

بـر اسـاس قيمـت     اسـت كـه   2V-250Ahعدد باتري  24 آن مقدار باتري مورد نياز لحاظ كنيم اس مزبور پي براي يو
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بهمراه رك مربوطه معـادل   سال 15عمر  لاز نوع صنعتي و با طو فروشگاه اينترنتي توان پايا اين مقدار باترياعالمي 
شـده در اثـر اسـتفاده از پرشـين      انجـام  صرفه جـويي  توان با اين بدين معناست كه مي. باشد مي ريال 000،920،61

هديـه  را هاي دسـتگاه   باتري معادل كل هزينه ارسال يكب 5هر  حداكثر اس مركز تحقيقات الكترونيك فطروسي پي يو
  .گرفت

  .حفاظت از محيط زيست را به هديه فوق افزون كنيد حس رضايتاس و  پي سال طول عمر بيشتر يو 16
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