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 قدمهم

ه ادام انامک قطع ناگهاني برق باعث اختالل در اکثرفعاليتهای تجاری شده ودر برخي موارد

ثر اکه در  برد آن را کامال از بين مي برد. به عنوان مثال شرکتهای زيادی را مي توان نام

ه بخرب مپيامدهای حاصل از قطع برق ورشکست شده اند البته تنها قطع برق شهر اثرات 

نسبت  ری (همراه ندارد؛ بسياری از دستگاههای الکتريکي )برای مثال سيستمهای کامپيوت

ه ای های لحظلتاژيهايي مانند افت لحظه ای ولتاژ، افت طوالني ولتاژ ،قطع برق ، وبه نارسائ

س حسا باال ، نويز و اثرات فرکانس راديويي و تغييرات فرکانس در منبع تغذيه خود

 هستند.

عاليت فرای ببه اينگونه بارها اغلب بارهای حساس گفته مي شود زيرا عملکرد مداوم آنها 

رای ز اهميت است ، وهمچنين به اين دليل که اينگونه بارها بتجاری يک شرکت حائ

 ما توسطعمو عملکرد صحيح به يک منبع نيروی برق با ثبات تر و قابل اطمينان تر از آنچه

 منابع تغذيه همگاني ارائه مي شود، نيازدارند.
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 ؟چرا نياز به یو پی اس داریم

 موارد استفاده از بارهای حساس

د ، شون به همان اندازه که تجهيزات ميکروپروسسوری وارد بازارهای تجاری وصنعتي مي

ال درح تعداد وانواع بارهايي که جزء طبقه بندی بارهای حساس قرار مي گيرند سريعا

ونيکي در شرايطي که معامالت وتجارت الکتر on-lineافزايش است . گسترش پردازش  

 ن مطلب رانيرويي با کيفيت نامحدود مي باشد ، صحت ايساعته نيازمند  24انجام تجارت 

 تائيد مي کند .

 برخي از انواع بارهای حساس عبارتند از :

 پردازش وکنترل . کامپيوترها، مثل سيستمهای  -

 عتي، مانند عمليات توليدی دقيق.تجهيزات عمليات صن  -

 ، مانند سيستمهای کنترل وحفاظت حيات. تجهيزات درماني  -

 .PABXتجهيزات شبکه ارتباطي مانند   -

های خرده مانند سيستم ، POS( Point of Salesترمينالهای دستگاههای )  -

 فروشي.

 د وفروش از طريق اينترنت.، مانند خري on-lineمعامالت تجاری    -

 اثرات نامناسب بر روی بار حساس مي تواند شامل موارد زير باشد:

 عدم امکان انجام فعاليت تجاری يا برقراری ارتباط . توقف عمليات تجاری، مانند  -
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 تن يا مخدوش شدن اطالعات در اثر مشکل نرم افزاری.از بين رف  -

ني راب شدن سخت افزار گران قيمت واجزاء آ ن دراثرکاهش يا افزايش شديد وناگهاخ  -

 ولتاژ.

 ه .هيزات مربوطوليد در اثر صحيح نبودن عمليات توليدی واحتمال خرابي تجکاهش ت  -

 درست کار نکردن سيستم کنترل .  -

 تجهيزات ارتباطي. POS  زيان تجاری دراثر خرابي دستگاه با  -

 يده.رر ناشي از زمان از دست رفتنه برای تنظيم يا تعمير يا تعمير سيستم آسيب دض  -

 مشکالت موجود در برق شهر

 ( : Spikeنوسان شديد لحظه ای )

Spike ي اصل ها ولتاژهای سريع، گذرا وبا طول زماني کوتاهي هستند که به شکل موج

به ده وشبرق اضافه مي شوند. اين ولتاژها مي توانند به هر سيکل مثبت ومنفي اضافه 

رموستاتها يا ها توسط ت Spikeاجزای الکتريکي خسارت وارد کرده يا آنهارا ازبين  ببرند. 

رهايي که به مي کنند. يا توسط با switchالکتريکي زياد را ساير تجهيزاتي که جريانهای 

ه مي شوند، ايجاد مي گردند. بدون شک صاعقه ايي ک switchوسيله شرکتهای برق 

ين اليد بصورت موضعي به زمين اصابت مي کند از جدی ترين وقابل توجه ترين عوامل تو

 القا شوند. نوسانات هستند به ويژه زماني که به کابلهای ارتباطي برق
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 نویز الکتریکی :

مولي ت معنويز حالت مشترک ناشي از بروز اختالل بين خطوط منبع وزمين است. نويز حال

ه ، بت صاعقاصا نتيجه اختالل بين ولتاژهای فاز به فاز وفاز به نول است ومي تواند در اثر

ه غيرديويي وخاموش وروشن کردن بار ،اشکاالت کابل ومجاورت با تجهيزات فرکانس را

 ايجاد شود.

انرژی نويز فرکانس باال که وارد سيم ارت شده است ، مي تواند بروی مدارهای حساسي که 

ارت منبع تغذيه را به عنوان مرجعي برای سيستم کنترل داخلي به کار مي برند ، تاثير 

که بگذارد . اين نوع تاثير گذاری مخرب تنها به وسيله نيروی برق تحميل نمي شود بل

کابلهای ارتباطي وسايراتصاالت خارجي نيزقادرند چنين تاثيری را ايجاد کنند. اين اثرات 
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عموما با قرار دادن فيلترهای حذف اضافه ولتاژلحظه يي درتجهيزات حساس وبکاربردن 

 کابلهای مناسب و برقراری اتصاالت ارت به حداقل مي رسد .

طالعات يوتر ودر نتيجه از دست رفتن اکردن کامپ Hangنويز الکتريکي ميتواند باعث 

 گردد.

 ( Surgesاضافه ولتاژهای لحظه یی )

Surge رق مي لي بولتاژاضافه شده به موج اصلي برق با مقاديرباالترازمقدارعادی خط اص

گاه معموال پس از آن که يک دست Surgeباشد که بيش از يک سيکل ادامه مي يابد. 

 ود.شکردن بار در مراکزفرعي ايجاد مي  Switch بزرگ خاموش مي شود ويا به دنبال

 ( Sagsافت لحظه یی ولتاژ )

از  Sag. ناميده مي شوند Sagافت ولتاژهايي که به مدت چند سيکل ادامه داشته باشند 

 های منفي مي باشد ولي طول مدت آن بيشتر است . Spikeلحاظ شکل مانند 

 

 

 هارمونيکها:

هارمونيکها عموما توسط بارهای غيرخطي بوجود مي آيند که از برق شهر جريانهايي با 

دامنه باال مي کشد . بارهای حاوی يکسوکننده های کنترل شده ، منابع تغذيه 

Switching  وبويژه ماشينهای الکتريکي را ميتوان به عنوان منابع ايجاد اين نوع تاثيرنام

مپيوترها ، دستگاههای فتوکپي ، پرينترهای  ليزری وموتورهای برد برای مثال ميتوان به کا



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 مراجع و مآخذ:

  www.ti.comاز سايت  data sheet IC UC3848. استفاده از  1

2 .www.cctvsystem.ir 

3  .www.alldatasheet.com 

4 .www.kamansystem.com 

ا و مک ه. کمک ها و راهنمايي های استاد راهنما جناب آقای دکتر شهرام محمدی و ک 5

 راهنمايي های جناب آقای دکتر سيروس طوفان

 

http://www.ti.com/
http://www.alldatasheet.com/



