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 سرفصل ها

 UPSروش نصب، راه اندازی، تنظیم و نگهداری  -1

 نگهداری باتریروش  -2

 روش نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم خورشیدی -3

 روش نصب، راه اندازی و نگهداری یکسوسازها -4

 روش نصب، راه اندازی و نگهداری کنرتل پنلها -5

 روش حماسبه مقاومت خمصوص زمین با استفاده از دستگاه میگر -6

 انواع اختالالت رایج برق شهر

 قطع برق -1

 حلظه ای ولتاژافت  -2

 افزایش حلظه ای ولتاژ -3

 ولتاژ ضعیف -4

 نوسانات فرکانس -5

 اعوجاج هارمونیکی -6

 نویز الکرتیکی -7

 ولتاژ قوی -8

 حالتهای گذاری سوئیچینگ -9

 ( قطع برق1

 دقیقه، قطع برق گویند. 1به قطع کامل برق برای مدت زمان بیشرت از 

 عوامل موثر در قطع برق

  بروز اشکال در خطوط نیرو مانند: قطع کلید/فیوزها 

 حوادث طبیعی نظیر طوفان و رعد و برق 

 قطع برق بر روی شبکه و بار مصرفیتاثیر 

  از دست رفنت اطالعات درحال اجرا درRAM 

 توقف عملیات اجرایی 

 زیاهنای جتاری در معامالت اینرتنیتی 

 بروز خطر جانی در جتهیزات درمانی 

 ای ولتاژ ( افت حلظه2

 به کاهش کوتاه مدت ولتاژ برق شهر، افت حلظه ای گفته میشود.

  عوامل موثر در ایجاد افت حلظه ای ولتاژ

  سوئیچ کردن یک بار با توان باال مانند: دستگاه های هتویه هوا، راه اندازی

 موتورهای الکرتیکی تاسیسات و... 
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 عدم دقت در انتخاب سایز مناسب برای تابلوهای برق 

 تاثیر افت حلظه ای ولتاژ بر روی شبکه و بار مصرفی

  درصورتیکه ولتاژ منبع اصلی آنقدر پایین بیاید که منبع تغذیه کامپیوتر

شدن  Resetولتاژهای خروجی را تولید کند، انتشار ولتاژ باعث نتواند 

 کامپیوتر میشود. 

 پها و کوچک هنگ کردن کامپیوتر، قفل کردن صفحه کلید، کم و زیاد شدن نور الم

 شدن تصویر صفحه مانیتور

  بدلیل ثابت بودن توان الکرتیکی دستگاه مصرف کننده، افت ولتاژ سبب افزایش

 کوتاه مدت جریان شده، درنتیجه راندمان، توان و عمر دستگاه کم میشود.

 ( افزایش حلظه ای ولتاژ3

 افزایش حلظه ای دامنه ولتاژ که برای چند سیکل پیاپی ادامه دارد.

 عوامل موثر در ایجاد افزایش حلظه ای ولتاژ

  سوئیچ منودن بار در مرکز فرعی 

 خاموش شدن دستگاه های توان باال 

 تاثیر افزایش حلظه ای ولتاژ بر روی شبکه و بار مصرفی

  .فشار آمدن به دستگاه های حساس که در طول زمان سبب آسیب دیدگی آهنا میشود 

  و قفل شدن کامپیوتربروز خطا در راه اندازی دیجیتال 

 ( ولتاژ ضعیف4

 به ضعیف شدن ولتاژ برای مدت زمان طوالنی گفته میشود.

 عوامل موثر در ایجاد ولتاژ ضعیف

 .منبع اصلی تولید برق توان تامین برق مورد نیاز شبکه را ندارد 

 تاثیر ولتاژ ضعیف بر روی شبکه و بار مصرفی

  عملکرد نادرست جتهیزات میگردددقیقه موجب  1کاهش ولتاژ به مدت بیش از. 

 ( ولتاژ قوی5

 به قوی یا بیشرت شدن ولتاژ برای مدت طوالنی گفته میشود.

 عوامل موثر در ایجاد ولتاژ قوی

 صاعقه و رعد و برق از مهمرتین عوامل ایجاد این اختالل است.

 تاثیر ولتاژ قوی بر روی شبکه و بار مصرفی

 سوزی میشود. باعث سوخنت دستگاه مصرفی و یا آتش

 ( نوسانات فرکانس6

 به تغییر فرکانس شکل موج ورودی اطالق میشود.

 عوامل موثر در ایجاد نوسانات فرکانس

این اختالل معموال در جاهایی دیده میشود که منبع تولید انرژی برای تغذیه دستگاه 

 ها موتور یا ژنراتور باشد.
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 تاثیر نوسانات فرکانس بر روی شبکه و بار مصرفی

  ...کاهش دقت دستگاه های حساس آزمایشگاهی، خمابراتی، جتهیزات پزشکی و 

 هبم خوردن مهزمانی بین دستگاه ها 

 اعوجاج هارمونیکی (7

به اغتشاشهای پریودیک و شبه سینوسی ولتاژ منبع و یا به جریانی که بارهای غیر 

 خطی از منبع میکشد، گفته میشود.

 هارمونیکیاعوجاج عوامل موثر در ایجاد 

 .مانند: کامپیوتر، دستگاه های فتوکپی و... توسط بار غیرخطی بوجود می آید 

 بر روی شبکه و بار مصرفی تاثیر اعوجاج هارمونیکی

 دستگاه شده و باعث ایجاد حرارت و خرابی  باعث افزایش نامناسب جریان

 میشود.

 ( حالتهای گذاری سوئیچینگ8

 فرکانس از مقدار معین شده گفته میشود.به تغییرات ناخواسته و حلظه ای 

 حالتهای گذاری سوئیچینگعوامل موثر در ایجاد 

 وجود عناصر نیمه هادی در منابع تغذیه 

 ( نویز الکرتیکی9

( EMIز میگویند. تداخل الکرتومغناطیسی)به تغییرات نامنظم و اتفاقی در ولتاژ نوی

 از نوع نویز هستند. (RFIو تداخل ناشی از فرکانسهای رادیویی)

 نویز الکرتیکیعوامل موثر در ایجاد 

 مشکالت کابل، کابل کشی و جماورت با جتهیزات رادیویی 

 القای امواج روی خطوط انتقال 

 کارکرد ترانسفورماتور 

 ژنراتورها و دستگاه های صنعتی 

 انواع نویز

 (نویز نرمالNormal Mode Noise) دیده میشود : معموال بین خطوط فاز و نول شبکه

 و باعث آسیب به منابع تغذیه، بردها و اجزای تشکیل دهنده مدار میشود.

 (نویز مشرتکCommon Mode Noise) بین خطوط فاز و ارت و یا نول و ارت وجود :

 داشته و باعث از دست رفنت اطالعات میشود.
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 UPSتعریف 

 

دستگاه های مصرف کننده دستگاهی الکرتونیکی به منظور تامین پیوسته انرژی برای 

که به اختالالت موجود در شبکه و قطع برق حساس میباشد.)جتهیزات حیاتی جمموعه های 

 کامپیوتری، خمابراتی، کنرتل، ابزار دقیق و آزمایشگاهی(

جهت تغذیه دستگاه ها استفاده  ACنکته: در مواقع قطع برق، میتوان از ژنراتورهای 

ظیر: شناور بودن ولتاژ و فرکانس، حجم زیاد، آلودگی کرد، ولی این منابع مشکالتی ن

 صوتی، دودزا بودن، زمان طوالنی برای وصل شدن و نیاز به بازبینی بیشرت، را دارند.

 UPSپارامرتهای اصلی جهت خرید)سفارش( 

1 )THD 

وجود بارهای غیرخطی مانند منابع تغذیه سوئیچینگ باعث خارج شدن شکل موج از 

و به طبع آن افزایش حرارت و... میشود. این حالت سینوسی و افزایش توان دریافتی 

 افزایش حرارت در سیمهای نول رخ میدهد که به خاطر جریاهنای برگشتی است.

2 )Switch Time 

هرچه میباشد.  Switch Timeرق شهر به باتری و بالعکس فاصله زمانی میان سوئیچ از ب

 شدن سیستمها در حلظه سوئیچ بیشرت خواهد شد. Resetزمان سوئیچ بیشرت باشد احتمال 

3 )Backup Time 

زمان مورد نیاز برای وضعیتی است که برق شهر قطع شده است. در اینصورت برای 

 میشود.تغذیه بار مصرفی از شارژ باتری استفاده 

 موج ( تکنولوژی و شکل4

چنانچه منابع تغذیه دستگاه های مورد استفاده)بار( بسیار حساس باشند، هیچگونه 

، میبایست بصورت نویز و یا اعوجاجی نباید به آهنا اعمال شود و شکل موج خروجی

 و بدون وابستگی به ولتاژ ورودی باشد. بدون قطعی سینوسی کامل،

 (VA)نامی ( توان5

 از دو روش حماسبه میشودکه 

 ی را برحسب وات حماسبه منوده و برروش اول: جمموع تواهنای دستگاه های مصرف 

 تقسیم میکنیم. عدد بدست آمده توان مصرفی کل میباشد.  0.6
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  220روش دوم: مقدار کل جریان مصرفی دستگاه ها را بدست آورده و آن را در 

 ت آید.ضرب میکنیم تا مقدار توان مصرفی کلی بدس

بررسی کرده  UPSرا باتوجه به رجنهای تولیدی  2و  1نکته: توان بدست آمده از روش 

، قابلیت تامین توان کل بار را داشته UPSتوان  %70میبایست حتما و برای سفارش 

 باشد.

 ( رنج ولتاژ ورودی6

که بازه ولتاژ  UPSگفته میشود. مثال دستگاه  UPSبه میزان تغییرات ولتاژ ورودی 

 ولت است. 220 – 148ورودی آن 

 ( رنج ولتاژ خروجی7

میبایست با بازه ولتاژ  UPSکه با توجه به بار مشخص میشود. بازه ولتاژ خروجی 

 ورودی دستگاه های مصرفی مهخوانی داشته باشد.

 ( رنج فرکانس ورودی8

=  %5با تلرانس  HZ 50به میزان تغییرات فرکانس ورودی گفته میشود. مثال فرکانس 

47.5 HZ  52.5یا HZ. 

 ( رنج فرکانس خروجی9

 تغییرات فرکانس خروجی در بازه ای مشخص میباشد.

 ( راندمان10

وجی دستگاه به توان ورودی میباشد که به تکنولوژی ساخت و حالت مقدار توان خر

 ای ویژه امهیت از باتری از تغذیه علت به باتری درحالت بستگی دارد. UPSباتری 

 .است برخوردار

  راندمان در دستگاهLine Interactive  است. %80تا  %70بین 

  راندمان در دستگاهOnline Interactive  است. %80بیشرت از 

 ( نویز صدا11

یزان نویز م ،IGBTگاه روشن میشود، براساس صدای فن، ترانس دستگاه و زمانیکه دست

 است. dBصوتی سیستم مشخص میشود که برحسب 

 ( فیلرتهای نویز12

فیلرتاسیون نویز بسته به مکان استفاده تغییر میکند و زمانیکه کنرتل نویزهای 

 به سیستم مهم باشد از فیلرتهای نویز استفاده میشود. ورودیمشرتک و نرمال 

 و شکل ظاهری )سایز(( اندازه13

 که به حمل نصب، محل و نقل و... بستگی دارد.

 قابلیت اطمینان در برابر شرایط سخت و حبرانی.( استحکام و 14

 ها در آن کاربرد دارندUPSصنایعی که 

صنایع متیز -1
پاکسازی هوا

چاپ لیتوگرافیک
} 
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صنایع ارتباطات -2

مراکز تلفن 

مراکز ارتباطات ماهواره ای 

مراکز صدا و سیما

} 

کنرتلی پیوسته و رویدادهای حبرانی صنایع -3

صنایع فوالد 

صنایع ذوب 

صنایع رنگ

} 

صنایع اسرتاتژیک -4

نفت

گاز 

پتروشیمی

{ نیروگاه های معمولی و اتمی
 
 

 
 

 

صنایع سبک -5

غذایی  

کشاورزی 

نوشابه سازی

} 

 در صنایع خمتلف UPSکاربرد 

  ITدر UPSکاربرد  -1

 UPS .های جتاری معموال با تکنولوژی اطالعات وابسته شده اند 

 UPS  اتاق کامپیوتر که در توان پایین میباشند بعنوان یک سیستم خریداری

 میشوند.

  در اینUPSو  متی بسیار مهم استها تاییدیه ها و استانداردهای ایمنی و سال

 آزمایشگاه های عملکرد و ضریب اطمینان در اولویتهای بعدی قرار دارند.

 ی بیمه.، بیمارستاهنا و شرکتهامانند: مرکز اطالعات بانکها

 در کنرتل پردازشهای حیاتی)حبرانی( UPSکابرد  -2

 UPS های استفاده شده برای کنرتل داده های حیاتی بعنوانUPS  صنعتی شناخته

 میشوند.

  در اینUPS.ها ایمنی و نداشنت وقفه بسیار مهم است 

  اگر در عملکرد اینUPS ها وقفه ای پیش آید، صدمات خطرناک و جربان ناپذیری

 سیستمها وارد میشود.به 

 ی،به علت ریسک قطع برق در سیستمهای کنرتل UPSسیستمهای صنعتی برای  یی کهها

حتت آزمایشهای سخت گیرانه طراحی و عملکردشان بررسی میشود. استفاده میشوند، 

 مانند: صنایع نفت و گاز.

 کنرتل پردازشهای عمومی -3

 زمینه های میان خبشی قرار دارند)صنایع سبک(. کاربردهایی هستند که در 

  وقفه ایجاد شده در اینUPS ها سبب آسیب واقعی و خطرناک منیشود و فقط ممکن

 نفر ساعاتی بیکار شوند. شده یا چنداست باعث از بین رفنت حمصول 

 ها بر اساس کاربردUPSانواع 

1- UPSهای صنعتی 

 میباشند. برای فرآیندهای حبرانی 

  بر اساس شرایط سخت حمیطیطراحی 

 قابلیت دسرتسی آسان 
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 کیفیت باال 

 عملکرد باال در حمیط صنعتی 

  وجود کلیدManual By Pass  از نوعMBB برای عملیات تعمیر و طراحی ماژول 

  توان اینUPS ها از چندKVA  تا چند صدKVA .است 

2- UPS های مراکزBig Dataارتباطات دور برد و مراکز پزشکی ، 

  تکنولوژی باال برخوردارنداز 

 اتریهای مانیتورینگداشنت ب 

 داشنت باتری تست 

 قابلیت مانیتوریگ شبکه 

  توان آهنا تا چند صدMVA نیز میرسد 

3- UPSهای شبکه و سرور 

4- UPSهای کامپیوتر خانگی و اداری 

 IEC 62040.3ها از دیدگاه استاندارد UPSانواع 

 بصورت زیر است: هاUPSنام گذاری 

---.--.--- 

 سه رقم اول وابستگی یا عدم وابستگی به ولتاژ و فرکانس را نشان میدهد.

 VFI .خروجی مستقل از ولتاژ و فرکانس ورودی است 

 VFD .خروجی وابسته به ولتاژ و فرکانس ورودی است 

 VI .خروجی مستقل از ولتاژ ورودی است 

 نشان میدهد.دو رقم بعد نوع شکل موج خروجی حتت بارهای خمتلف را 

 SS شکل مو(ج خروجی حتت بارهای خمتلف سینوسیTDH<8%). 

 X1 شکل موج خروجی حتت بارهای غیرخطی غیر (سینوسیTDH<8%). 

 YY شکل موج سینوسی نیست. 

براساس رفتار دینامیکی نسبت به تغییرات آنی  UPSسه رقم آخر بیانگر کالس بندی 

 مانند: برداشنت ناگهانی بار بار است.

 UPS کلی یک ساختار

 

بالعکس از یک  و باتریبه سوئیچینگ از برق به منظور حمفوظ ماندن انرژی در حلظه 

 یا چند خازن استفاده میشود.
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به حلاظ تکنولوژی ساخت هاUPSتقسیم بندی 

𝐃𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧
𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐛𝐲
𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧
𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞
𝐅𝐞𝐫𝐫𝐨 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐧𝐚𝐧𝐭 }

 
 

 
 

 

1- Double Conversion 

 

 

  اینUPS.ها معموال در تواهنای چند ده کیلوآمپر به باال استفاده میشوند 

  رکتیفایر مورد استفاده میتواند یک یکسوساز دیودی جمهز بهPFC  یا یکسوساز

 پالسه باشد. 12یا  6تریستوری 

2- Passive Standby 
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  معموال تا زمانیکه برق قطع نشود بار را تامین نکرده و بصورت غیرفعال و

 ( میباشند.Standbyدر حالت آماده به کار)

  مدام برق اصلی)برق شهر( را چک منوده و به حمض تشخیص قطعی، در کمرت از چند

 سیکل وارد مدار میشوند.

  ترانس  –استاتیک سوئیچ  – سایزبندی میشوند(شامل فیوزها)که باتوجه به بار

 ، رله و رله هومشند( میباشند.PLCو قسمت کنرتلی)استابالیزر  –ایزوله 

3- Line Interactive 

 

  برق ورودی وارد خبشPower Interactive  شده و خروجی را تامین میکند و مهزمان

 عمل شارژ باتری را اجنام میدهد.

4- Delta Conversion 
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  منونه پیشرفتهLine Interactive UPS .میباشد 

 .در تواهنای باال استفاده میشود 

 .دارای دو مبدل ولتاژ و مبدل اصلی میباشد 

  افت کند، مبدل اصلی به حالت شارژ رفته و مقدار 15اگر برق شهر %DC  را

اینورتر ولتاژ را به ترانس داده و کاهش ولتاژ  2داده و مبدل  2به مبدل 

 ن میکند.را جربا

  افزایش داشته باشد، مبدل ولتاژ به مد شارژ رفته و ولتاژ 15اگر برق شهر %

DC  را به مبدل اصلی که به مد اینورتر رفته و خروجی یک ولتاژ تثبیت شده

 خواهد بود.

5- Ferro - Resonant 

 

  طراحی آن وابسته به یک ترانسفورماتور خاص قابل اشباع از نوع سه سیم پیچ

 است.

 های صنعتی و جتاریUPSمقایسه 

 معیار ارزیابی

 الف( میزان و شدت تداخل امواج رادیویی و الکرتومغناطیسی

 )شارژ(AC/DCمبدهلای  -1

 ی سطح پایین در مرکز دیتاجتاری: دارا 

  :امکان وجود سطوح باال صنعتیEMI/RFI 

 ورودی استاتیک سوئیچ -2

 جتاری: دارای سطح پایین 

  سطوح باالصنعتی: امکان وجود 

 )باتری(DCورودی  -3

  جتاری: معموال دارای باتری اختصاصی و بدون اتصال خارجی اند)در کاربردهای

 توان کم(

  :معموال به بانک باتری متصل اند.صنعتی 

 ترانس ایزوله ورودی -4

  :معموال استفاده منیشودجتاری(80 VA  و از نوعIGBI.)میباشند 
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  صنعتی: معموال جزء مشخصاتUPS از نوع به دلیل راحتی در کنرتل ها است وSCR 

 میباشند.

 ب( حمیطهای فیزیکی

 حمدوده دمای حمیط -1

  :درجه 35 - 25جتاری 

  :درجه 55 – 15صنعتی 

 میزان رطوبت -2

  :درصد 55 – 10جتاری 

  :درصد 95 – 10صنعتی 

 میزان آالیندگی هوا -3

 .جتاری: معموال میزان آن خیلی کم است 

  :شرایط گرد و غبار زیاد هم کار میکند.با صنعتی 

 ج( باتری

 طول عمر باتری -1

  سال 5جتاری: تا 

  سال 20صنعتی: تا 

 مدت زمان پشتیبانی -2

  :دقیقه)قابل تغییر و افزایش است( 30 – 15جتاری 

  دقیقه به باال 50صنعتی: از 

 زمان شارژ جمدد باتری -3

  ساعت 1جتاری: معموال کمرت از 

  ساعت 8تا صنعتی: معموال 

 آزمایش عملکرد د(

  :معموال نیازی نیست و تنها آموزش منونه اجنام میشود.جتاری 

  صنعتی: آزمایش براساس استاندارد. مثالIEC 950 ...و 

 طراحی جتهیزاتطول عمر  ه(

  :سال 7تا  5جتاری 

  :سال 15 – 10صنعتی 

 ( طراحی استاتیک سوئیچو

 جتاری: ترکیبی/الکرتومکانیک 

  صنعتی: ازSCR استفاده میشود 

 در برابر خطای بار By Passمیزان حتمل  -1

  استاتیک سوئیچ در اثر رخداد خطا در بارهای جتاری: وارد آمدن آسیب به

 حبرانی

  صنعتی: ادوات یکسوسازSCR اندازه گیری و طراحی ،برای بدترین جریان خطا 

 میشوند.
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 اشکال)خرابی( در تغذیه استاتیک سوئیچ -2

  :ممکن است باعث قطع بارهای حیاتی شود.جتاری 

  صنعتی: امکان انتقالBy Pass. 

 اشکال در پردازنده کنرتلی -3

 .جتاری: ممکن است باعث قطع بارهای حیاتی شود 

  صنعتی: امکان انتقالBy Pass. 

 قطعات یدکی و طول عمر ز(

  :سال 20 – 15جتاری 

  :سال 7 – 5صنعتی 

 سیستم ارت

 

را در صورتیکه پتانسیل الکرتیکی در هر نقطه از زمین بصورت رسانندگی جرم زمین 

 قراردادی برابر صفر درنظر گرفته شود، زمین)ارت( مینامند.

 ارتسیستم دالیل استفاده از 

 جلوگیری از آسیب رساندن به جتهیزات و انسان 

 برای عملکرد صحیح جتهیزات 

 آل ایده شرایط کردن فراهم 

 ناخواسته ولتاژهای از جلوگیری 

 اضافی ولتاژ حذف 

 کار اجنام قابلیت از اطمینان 
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نکته: برای حفاظت از ولتاژهای باال و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه، باید حتما 

 از سیستم ارت استفاده شود.

 انواع زمین کردن

 تیحفاظ -1

 

  تامین ایمنی و حفاظت های تاسیسات و اشخاص بکار میرود.صرفا به منظور 

  سیستم نیستند نقاط برق دار قسمتهایی از جتهیزات را که در ارتباط مستقیم با

 به زمین متصل میکند.

 الکرتیکی -2

 

  نقاطی را که در ارتباط مستقیم با قسمتهای برق دار جتهیزات هستند به زمین

 متصل میکند.

 روشهای زمین کردن

 )استفاده از چاه های زمین)چاه ارت 

  الکرتودهایی که به زمین کوبیده شده اند)میله ارت(استفاده از 
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 عوامل موثر در مقاومت خاک

 نوع خاک 

 آب و هوا 

 شرایط فصلی 

 ...و 

ستمی که از نظر فنی درست عمل کند و عایق بندی سیستم سامل نکته: برای داشنت سی

 مباند باید اتصال به زمین سیستم دقیق و صحیح اجنام شود.
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سیستم بسیار مهم است. زیرا عومل زیادی بر روی میزان عایق نکته: عایق بندی 

 از رساناها و عایقها تشکیل شده است: ن حالت یک سیستمدر ساده تری تاثیرگذارند.

  رساناها باید تا جاییکه ممگن است عبور جریان از مسیرهای ناخواسته را

 بگیرند.

  .اد سبب اهندام هادی عالوه براینکه دمای زیعایقها حساسرت از هادیها هستند

میشود، باال رفنت بیش از حد دما و اثرات آن به مدت طوالنی، عایق را زودتر 

 از بین میربد و سبب بروز خرابی در سیستم میشود.

 عوامل خرابی عایق

 دمای زیاد 

 شدت میدان و مدت زمان 

عایق پس از چند سال سبب خرابی اگر شدت میدان کمی از مقدار جماز آن بیشرت باشد، 

نیز میشود. اگر این مقدار چند برابر مقدار جماز باشد ظرف مدت چند دقیقه یا چند 

 ثانیه سبب از بین رفنت عایق میشود.

 مثال  قبل از(500اجرای هر سیستم، یک ولتاژ جماز V را میان ترمیناهلای )AC  و

DC  دقیقه اعمال میکنند تا کیفیت عایق بندی را بسنجند. 1سیستم به مدت 

 ش میدان الکرتیکی و مدت ی عایق بندی یک کابل باتوجه به تنغییرات ایستادگت

سری بطور پیوسته، مقامت عایق میان مدار و زمین رله های ارت فالت زمان 

 را اندازه گیری میکنند و اگر به شرایط حبرانی رسید، اعالم خطر میکنند.

 شناسایی هادی ها در سیستمهای جریان متناوب

  مشخص کردن(هادی فازL) 

  مشخص کردن(هادی خنثیN) 

 (مشخص کردن هادی حفاظتیPE) 

 (مشخص کردن هادی مشرتک حفاظتی و خنثیPEN) 

 انواع سیستم های تک فاز

  1فاز و  1مه: دارای دو سیتک فاز (نول میباشندL + N / L1 + L2 / L + PE) 

  1نول و  1فاز،  1دارای سه سیمه: تک فاز (ارت میباشندL + N + PEN) 

 انواع سیستمهای سه فاز

 

:سه سیمه 𝐋𝟏 + 𝐋𝟐 + 𝐋𝟑

چهار سیمه ∶ 𝐋𝟏 + 𝑳𝟐 + 𝑳𝟑 + 𝑵  𝑶𝒓  𝑳𝟏 + 𝑳𝟐 + 𝑳𝟑 + 𝑷𝑬  𝑶𝒓  𝑳𝟏 + 𝑳𝟐 + 𝑳𝟑 + 𝑷𝑬𝑵

پنج سیمه ∶  𝑷𝑬𝑵 + 𝑳𝟏 + 𝑳𝟐 + 𝑳𝟑 + 𝑵

} 

 تغییرات ولتاژچگونگی 

 (ولتاژ نقطه خنثیN ،در صورت سامل بودن سیستم ) بین فازهای سیستم و زمین

ش اضافی را روی عایق این هنگام ولتاژهای موجود هیچ تن برابر صفر است. در

 بوجود خنواهند آورد.بندی هادی خنثی و هادی فاز اصلی 

V= 240 E  – L3U= E  – L2U= E  – 1LU= 0  ,  E  – NU 

  در صورت بروز صاعقه، یکی ار فازهای سیستم به زمین وصل شود، وضعیت

 زیر خواهد بود.ولتاژهای سیستم بصورت 

V= 400 E  – L3U= E  – L2U= 0  ,  E  – L1U,  V  = 230  0U= E  – NU 

 مقدار ولتاژ ممکن است در مدت زمان طوالنی، عایق را از بین بربد.
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 اندازه گیری مقاومت زمینروشهای 

 دستگاه تست چاه ارت( 1

 

چاه ارت برای شبیه میگر برای اندازه گیری مقاومت است. با این تفاوت که در 

ازه گیری مقاومت کم و میگر برای اندازه گیری مقاومتهای خیلی زیاد استفاده اند

ورودی میباشند که به کمک میله ای فلزی امکان  3این جتهیزات معموال دارای  میشود.

برای  این الکرترودها، جریان، ولتاژ و زمین اند. اتصال به زمین را میدهد.

منبع جریان، به زمین رتیکی زمین باید با استفاده از یک اندازه گیری مقاومت الک

یم. این جریان در مسیرهای خمتلف الیه های زمین بصورت شعاعی پخش جریانی تزریق کن

دیان ولتاژی در زمین ایجاد میکند. با اندازه گیری و لتاژ و تقسیم میشود و گرا

برای این کار از روشهای آن بر جریان، میتوانیم مقدار مقاومت را حماسبه منائیم. 

حنوه عملکرد این روش . میباشد %62 از این روشها، روش یکی خمتلفی استفاده میشود.

 بصورت زیر میباشد:

 (حمل اتصال و سیم کوتاه سبزE(A) بعنوان نقطه ارسال جریان ) و اندازه گیری

 ولتاژ بصورت مشرتک میباشد.

  اتصالS(Y)  که با رنگ آبی و طول متوسط است جهت اندازه گیری ولتاژ در

 میانه مسیر میباشد.

  حمل اتصال آخر که بعنوان مسیر بسته شدن جریان میباشد با عالمتH(Z)  و با

 رنگ قرمز مشخص شده و دارای بیشرتین طول میباشد.

 E  است مرت 40تا  20را به زمین اجرا شده وصل میکنیم. معموال طول سیم قرمز 

 (.12.4 = %62 × 20آن قرار میگیرد.) %62و سیم آبی در فاصله 

این روش جزء هبرتین روشها میباشد و برای بررسی اندازه گیری پیشنهاد میگردد که 

جاجبا مرتاژ کل، به دو طرف در امتداد خط مستقیم  %10میله وسط را به اندازه 

و در  اطراف را هم اندازه بگیریممرت  2مرت بود،  20کنید. یعنی اگر فاصله ما 

سپس میانگین اندازه را بدست آوریم.  میله اصلی جاجبا کنیم. مرت از 15و  10فاصله 

اگر متوسط آن اندازه حدود اهم باشد، قابل قبول است. الزم به ذکر است که اندازه 

اک میله ها در یک راستا بوده و به یک اندازه در خگیری ها به شرطی درست است که 

 فرو رفته باشند.

 دستگاه میگر( 2
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د مقاومتهایی تا این حدستگاهی برای اندازه گیری مقاومتهای الکرتیکی بزرگ است. 

نیاز به یک  زیاد برای کابلها و... میباشند)عایق کابلها(. برای اندازه گیری

هم میرسد. طرز کار آن دقیقا مثل اندازه گیری  KV 10ولتاژ زیاد داریم که تا 

 مقاومت معمولی است. با این تفاوت که پراهبای بزرگرت و ولتاژ بیشرت دارد.

 منابع خورشیدی

 مقدمه

توسعه جوامع صنعتی در مقیاس وسیع، با استفاده از انرژی میسر شده پیشرفت و 

 است.

 آلودگی حمیط زیست در اثر احرتاق سوختهای فسیلی 

 تاب فزاینده در جهت به پایان بردن این منابعش 

 مزایای انرژی خورشیدی

 .رایگان است 

 .نیازی به تعمیر و نگهداری منبع ندارد 

 .قبل از استفاده نیاز به استخراج ندارد 

 .پس از مصرف هیچگونه آلودگی و پسماندی ندارد 

 .کامال قابل پیش بینی است 

 .بیشرتین امنیت را دارد 

 برق از خورشیدروشهای تولید 

 خورشیدی از نوع سهموی نیروگاه حرارتی 

 نیروگاه حرارتی با دریافت کننده مرکزی 

  آینه های بشقابینیروگاه خورشیدی از نوع 

  دودکش خورشیدینیروگاه از نوع 

  کلکتورهای فرنلنیروگاه خورشیدی از نوع 

  سلوهلای نوری)فتوولتائیک(نیروگاه خورشیدی از نوع 

 به دو شکل مورد استفاده قرار میگیرند سلوهلای خورشیدی
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 به شبکه سراسری و اینورترها های تولیدی با مبدهلا  انرژی: متصل به شبکه

 برق تزریق میشود.

 )500)حدود : در این سیستمها برای ذخیره انرژی از باتریهای خمصوصجمزا)مستقل 

 استفاده میشود. وات(

 از نظر کاربرد

  .این کار برای قابلیت منابع خورشیدی معموال با منابع بادی تلفیق میشوند

 اطمینان بیشرت است. 

 با دیزل ژنراتور که در سایتهای خمابراتی استفاده  سامانه خورشید اضطراری

  میشود.

  راتورهای خورشیدی قابل محل است که برای ژننوع دیگری از این منابع

 لپ تاپ و کاربردهای تاکتیکی میباشد. کاربردهای بیسیم، استفاده از

 (Parabolic Troughخطی) سهموی خورشیدی از نوعنیروگاه 

 کننده متمرکز خبش. باشند می ها کننده متمرکز از طوالنی و موازی ردیفهای شامل

 یک روی و شده تشکیل ای شیشه های آینه جنس از که است سهموی انعکاسی سطوح شامل

 پوشش با جاذب های لوله از کننده دریافت. میگیرند قرار نگهدارنده سازه ۀماد

 کانونی خط طول در و شوند می پوشانده پیرکس شیشه بوسیله که شده تشکیل خمصوص

 قرار گاه،تکیه دو روی انتهایی قسمتهای در کننده دریافت خبش. گیرند می قرار

 خورشید ردیابی سیستم. است سوار سازه اصلی تیرکهای روی جمموعه این که اندگرفته

. گیرد می اجنام غرب به شرق از خورشید ردیابی و بوده حموره تک دستگاهها این در

 منعکس جاذب های لوله روی بر ردیابی مدت متام در خورشید پرتورهای که ای بگونه

 میان از سانتیگراد درجه ٤٠٠ حدود دمای با روغن حرارت انتقال سیال یک. شوند

 خبار به را آب حرارتی مبدهلای در داغ روغن و باشد می جریان در جاذب های لوله

. کند می تولید الکرتیکی انرژی ژنراتور، توربین از عبور طی سوپرهیت خبار و تبدیل

 که مواقعی در حتی را برق تولید قابلیت حرارت ذخیره با نیروگاهها نوع این

 .هستند دارا را است منوده غروب خورشید
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 (CRS)مرکزی کننده دریافت خورشیدی از نوعنیروگاه 

 جداگانه بطور یک هر که( هلیوستات)است هایی آینه از ای جمموعه شامل سیستم این

 انرژی. کنند می منتقل مرکزی کننده دریافت برج به و متمرکز را خورشید انرژی

 شود می نامیده گیرنده و است شده نصب برج یک روی در که حرارتی مبدل یک توسط

 ژنراتور توربین خبار این و شده تبدیل هیت سوپر خبار به آب جا آن در. شودمی جذب

 .مناید می برق تولید و آورده در حرکت به شده نصب برج پائین در که را

 

 (Parabolic Dishسهموی) بشقابک از نوع خورشیدینیروگاه 

 می مجع آن کانون در سهموی کننده متمرکز سطح روی بر شده تابیده خورشید پرتوهای

 مهواره گردآورنده این که است الزم باشد بازده پر سیستمی چنین اینکه برای. شود

. دارد نیاز حموره دو ردیابی مکانیسم یک به نتیجه در و شود ردیابی خورشید بطرف

 اسرتلینگ موتور یک و شودمی متمرکز کانونی نقطه یک در خورشید نور سیستم، این در

 کمک به و کندمی تبدیل مکانیکی انرژی به را یافته مترکز تشعشع این حرارتی انرژی

 .گرددمی تولید الکرتیسیته مکانیکی، انرژی این از آلرتناتور یک
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 (Solar Chimney)خورشیدی دودکش نیروگاه

 هوای کلکتورهای ترکیب از که است خورشیدی نیروگاه یک خورشیدی، دودکش نیروگاه

 استفاده هوا القائی هادی جریان تولید برای هوا کننده هدایت برج و خورشیدی

 برق تولید هنایت در و فشار ایپله هایتوربین چرخش موجب هوا جریان این و کندمی

 .شودمی ژنراتور توسط

 را مرکزی برج که( شفاف) نور هادی سقف زیر در هوا شدن گرم موجب خورشید تابش

 عریض ورودی دهانه با عمودی برج یک سقف این مرکز در. شود می است، کرده احاطه

 در که شود ساخته حنوی به باید ایشیشه سقف با برج این اتصال حمل. است شده واقع

 باال برج از لذا است سرد هوای از ترسبک گرم هوای. باشد مقاوم هوا نفوذ مقابل

 سقف خارجی فضای از جمددًا سرد هوای برج، باالی به گرم هوای مکش با. رفت خواهد

 ایپله هایتوربین از استفاده با را هوا مداوم جریان این. شد خواهد آن وارد

 .کندمی تولید برق مرسوم ژنراتورهای توسط سپس و مکانیکی انرژی به تبدیل فشار
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 ((Fresnel Collectorفرنل خورشیدی از نوع کلکتورهای نیروگاه

 لوله روی خورشید نور کردن متمرکز برای فرنل کلکتور از نیروگاهها گونه این در

 .شود می استفاده گیرنده

 جهت در و خطی صورت به کلکتورها خطی، سهموی نیروگاههای مهانند نیروگاه این در

 طول و کم هپنای با ختت آینه زیادی تعداد آن کلکتورهای. شوند می نصب جنوب مشال

 آینه از کدام هر گیری قرار زاویه. گیرند می قرار دیگر هم کنار که هستند  زیاد

 .کنند  متمرکز کننده دریافت خبش روی را خورشید نور بازتاب که است بصورتی ها

 که دارد قرار سهموی جفت نوع از ثانویه دهنده بازتاب یک کننده دریافت خبش در

 لوله شدن گرم با تاباند می گیرنده لوله روی و کرده آوری مجع را ها آینه بازتاب

 .شود می گرم آن داخل سیال گیرنده

 است: صورت دو به خورشیدی این نیروگاه

 داغ از پس که است روغن گیرنده لوله داخل عامل سیال متدوال های سیستم در 

  .شود می خبار تولید موجب سپس و شده منتقل حرارتی مبدهلای به شدن

 مستقیم خبار نوع که دیگر نوع در(Direct Steam )کلکتورها طول شود می نامیده 

 از و شده وارد آب کننده دریافت لوله طرف یک از. باشد می مرت یکصد از بیش

 .نیست اضافی جانبی های سیستم به نیازی و شود می خارج خبار دیگر طرف

 

 نیروگاه خورشیدی از نوع سلوهلای نوری)فتوولتائیک(

 با روش این در. باشدمی خورشیدی انرژی از برق تولید هایسامانه انواع از کیی

 پذیرامکان خورشید تابش از الکرتیسیته مستقیم تولید خورشیدی، هایسلول بکارگیری

 .باشندمی رسانا نیمه نوع از خورشیدی هایسلول. شودمی
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 فتوولتائیک خمتلف های ماژول بازده

 

 فتوولتاییک هایسیستم از استفاده مزایای

 متحرک اجزای هیچگونه و بوده، اعتماد قابل و حمکم بالغ، فتوولتاییک فناوری. ۱

 .دارد کمی نگهداری به نیاز و نداشته

 .ندارد نیاز سوخت تأمین شبکه یا سوخت به. ۲

 .شبکه به متصل هایسیستم خبصوص است، سریع و آسان نسبتا فتوولتاییک سیستم نصب. ۳

 مدت، طوالنی هایاستفاده طی فتوولتاییک هایسیستم در استفاده مورد اجزاء. ۴

 .اندکرده ثابت را خود اطمینان قابلیت

 .دارند را باال دمای حتمل و مقاومند هوا و آب و بنفش ماوراء اشعه به. ۵

 .باشند داشته وجود سایزی هر در توانندمی هاسیستم و هستند ماژولی صورت به. ۶

 زمین سیاره از نقطه هر در تقریبًا را توان تواندمی مستقل فتوولتاییک سیستم. ۷

 .کند تأمین
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 .دهدمی کاهش را کربن اکسید دی و ایگلخانه گاز تشعشعات فتوولتاییک سیستم. ۸

 .دهدمی کاهش را آلودگی عمومًا فتوولتاییک سیستم. ۹

 .کندمی کمک کمیاب منابع از حفاظت به فتوولتاییک سیستم. ۱٠

 جتار که است رشد حال در سرعت به بازار یک جایی، هر در تقریبًا فتوولتاییک. ۱۱

 .دهند جای آن از ایدرگوشه را خود توانندمی دیگر خمتلف هتای

 (سال ۲٠ از بیش) دارد باالیی مفید عمر. ۱۲

 فتوولتاییک هایسیستم از استفاده معایب

 هایسوخت از ناشی برق تولیدی هزینه از بیشرت PV هایسلول توسط برق تولید هزینه. ۱

 .باشدمی فسیلی

 باشدمنی دسرتس در مهواره و بوده اعتماد غیرقابل خورشیدی انرژی از تولیدی برق. ۲

 و بودن ابری امتسفر، شرایط خورشید، وضعی حالت نظیر شرایطی به تولیدات میزان و

 .دارد بستگی… 

 .است زیاد PV هایسیستم نصب اولیه هایهزینه. ۳

 سازیذخیره برای باتری از باید شب در خورشیدی انرژی از استفاده منظور به. ۴

 .گردد استفاده انرژی

 PV هایسلول نصب برای زیادی مساحت به نیاز الکرتیسیته، زیاد مصارف برای. ۵

 .باشدمی

 .PV هایسیستم نصب و طراحی برای کارآمد و متخصص نیروهای کمبود. ۶


