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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είναι σίγουρο ότι ο ηλεκτρισμός έφτασε σήμερα να είναι τόσο απαραίτητος και σε
τέτοιο βαθμό, όπου δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα εάν, έστω για λίγο
έχουμε την απώλεια του.
Οι τηλεπικοινωνίες, τα αεροδρόμια ,οι υπολογιστές και πολλά άλλα, στηρίζονται
στον ηλεκτρισμό.
Για αυτούς τους λόγους, κατασκευάστηκαν συσκευές που παρέχουν την
ονομαζόμενη <Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος> ή κοινός U.P.S.
Αυτές οι συσκευές διατηρούν την τάση (π.χ σε Η/Υ) όταν στο δίκτυο έχουμε την
απώλεια της, για κάποιο τεχνικό πρόβλημα της Δ.Ε.Η..
Αυτή η πτυχιακή εργασία, αποτελείται από την θεωρητική ανάλυση των U.P.S και
από τον σχεδιασμό μιάς τέτοιας συσκευής.
Η ανάλυση είναι βασισμένη σε Ελληνική και Ξένη βιβλιογραφία και σε σημειώσεις
σχετικών μαθημάτων του T.E.i Καβάλας.
Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Δημήτριο Μπουτάκη ,για
την αμέριστη συμπαράσταση του.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ TQN ΗΛΕ>^ΤΡΟΝ·ΚΡΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ
Ένα από τι πιο ευαίσθητα μηχανήματα που τροφοδοτούνται από την τάση του
δικτύου είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αν εξετάσουμε το Σχήμα 1 μπορούμε
να παρατηρήσουμε την διακύμανση της τάσης που μπορεί να αντέξει ένας
ηλεκτρονικός υπολογιστής και για πόσο χρονικό διάστημα.

Παρατηρούμε ότι για μόνιμες καταστάσεις η τάση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 6% και μικρότερη από 13% της κανονικής τάσης δικτύου.

Παρατηρούμε επίσης ότι για μικρά χρονικά διαστήματα οι διακυμάνσεις μπορούν

Σχήμα 1: Τυπικά όρια ανοχής της τάσης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή

να είναι μεγαλύτερες, μπορεί να πέσουν στο 0 για ένα Vi του κύκλου, δηλαδή 8,3
msec ή μπορεί να κατέβει στο 30% για 0,5 sec.

Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει αποθηκευμένη ενέργεια στο τροφοδοτικό και
συγκεκριμένα στους πυκνωτές εξομάλυνσης που υπάρχουν σ’ αυτό. Έτσι μπορεί
να αναπληρωθεί το μικρό κενό που δημιουργείται.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΣΧΥΟΣ
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι διαταραχών της ισχύος.

Όπως βλέπουμε και στο Σχήμα 2 ο πρώτος τύπος αποτελείται από παλμικές
υπερτάσεις, από ταλαντούμενες υπερτάσεις και από RF1 συχνότητες στην τάση
δικτύου.

Αυτά τα προβλήματα μπορούν να προκληθούν από κεραυνό ή από διακοπτόμενα
κυκλώματα ισχύος. Η τάση της παλμικής υπέρτασης μπορεί να είναι και 130% ή
και περισσότερο της τάσης δικτύου και μπορεί να επιφέρει καταστροφή
εξαρτημάτων ή λάθη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ο δεύτερος τύπος είναι η αύξηση και η υποβίβαση της τάσης.

Αυτή μπορεί να συμβεί με την σύνδεση ή αποσύνδεση ενός μεγάλου φορτίου στο
δίκτυο. Η αυξομείωση της τάσης μπορεί να είναι 87% ως 130% της τάσης δικτύου.
Ο χρόνος αποκατάστασης μπορεί να διαρκέσει από 'Δ έως 120 κύκλους και
εξαρτάται από το φορτίου που δημιούργησε τη μεταβολή αυτή.

Ο τύπος αυτός των μεταβολών μπορεί να επιφέρει πτώση των ασφαλειών,
καταστροφή κάποιου εξαρτήματος ή λάθος στη λειτουργία.

Ο τρίτος τύπος δυσλειτουργίας του δικτύου είναι η πτώση της τάσης.
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Σχήμα 2: Τύποι διαταραχών ισχύος:
ΤΥΠΟΣ I

1) Παράσιτα ΕΜΙ ή RFI
2) Κορυφές λόγω σύνδεσης φορτίου
3) Κορυφές ή παλμοί λόγω μεταβίβασης

ΤΥΠΟΣ II

4) Αρμονικές
5) Υπερτάσεις
6) Υποτάσεις

ΤΥΠΟΣ III

7) Ολική έλλειψη τάσης

Αυτή μπορεί να επέλθει από την απότομη αλλαγή μεγάλων φορτίων όταν
συνδεθούν στο δίκτυο, φορτία μεγαλύτερα από αυτά που μπορεί να δεχθεί.

Ο χρόνος αποκατάστασης μετριέται σε δευτερόλεπτα εάν η αποκατάσταση γίνει
αυτόματα. Στην περίπτωση που η αποκατάσταση γίνει χειροκίνητα, χρειάζεται
περίπου 30’.

Αυτή η δυσλειτουργία μπορεί να επιφέρει σβήσιμο της συσκευής και καταστροφή
των εξαρτημάτων αυτής.

Αλλα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει ένα δίκτυο στην τρος>οδοσία του
είναι οι αρμονικές και ο θόρυβος.

Οι αρμονικές μπορούν να παρουσιαστούν από ασύγχρονους κινητήρες, από
U.P.S. και από διάφορες άλλες συσκευές. Η διάρκεια των αρμονικών
παραμορφώσεων είναι συνεχόμενη για όσο διάστημα λειτουργεί η συσκευή που
τις προκαλεί.

Η παραμόρφωση αυτή μπορεί να επιφέρει τττώσεις ασφαλειών και καταστροφή
εξαρτημάτων της συσκευής μας από υπερθέρμανση.

Μια ακόμη μορφή παραμόρφωσης είναι ο θόρυβος. Αυτός μπορεί να
δημιουργηθεί από συσκευές οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και
δημιουργούν σπινθηρισμούς. Η παραμόρφωση αυτή μπορεί να είναι συνεχής ή
διακοπτόμενη και μπορεί να επιφέρει λάθη σε ένα υπολογιστή ή στη λειτουργία
μιας συσκευής.

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ
Υπάρχουν πολλών ειδών συσκευές που μπορούν να μας προστατεύσουν από
παραμορφώσεις της τάσης του δικτύου. Οι συσκευές αυτές ποικίλουν ανάλογα με
το ποσοστό προστασίας που παρέχουν και με το κόστος αγοράς τους. Παρακάτω
περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία των συσκευών αυτών.

ΠΑΡΟΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ
Οι παροδικοί καταστολείς παρασίτων είναι πολύ οικονομικοί και συναντώνται σε
πολλές εφαρμογές και στους μικροϋπολογιστές.

Συνήθως περιέχουν VARISTORS με μέταλλα οξειδίου (MOVs)

Τα VARISTORS μπορούν να απορροφούν παλμούς υψηλής τάσης χωρίς να τους
αφήσουν να περάσουν στην συσκευή που ελέγχουμε.

Η δεύτερη λειτουργία της συσκευής αυτής είναι ότι έχει μια ηλεκτροστατική ασπίδα
μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος η οποία περιέχει μη μαγνητικά υλικά και
δημιουργεί μια χωρητικότητα μεταξύ του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος. Η
ασπίδα αυτή γειώνεται και δημιουργεί ένα μονοπάτι για το θόρυβο προς τη γη.

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ
Όλα τα προβλήματα της τάσης δικτύου εκτός του μόνιμου ή στιγμιαίου
μηδενισμού της τάσης, μπορούν να λυθούν με ένα ρυθμιστή τάσης.

Ένας συνηθισμένος ρυθμιστής τάσης θα ανταποκριθεί σε μια αλλαγή της τάσης
εξόδου σε 10-12 κύκλους από την στιγμή που θα παρουσιαστεί η μεταβολή στο

ΚΥΚΛΩΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

a

Σχήμα 3:

α) Ρ υθμ ιστής κα νονική ς α ντίδ ρ ασ ης
β) Ρ υθμ ιστής σ ιδη ρ οταλαντό μ ενο υ μ ετασχηματιστή

Η δεύτερη λειτουργία της συσκευής αυτής είναι ότι έχει μια ηλεκτροστατική ασπίδα
μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος η οποία περιέχει μη μαγνητικά υλικά και
δημιουργεί μια χωρητικότητα μεταξύ του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος. Η
ασπίδα αυτή γειώνεται και δημιουργεί ένα μονοπάτι για το θόρυβο προς τη γη.

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ
Όλα τα προβλήματα της τάσης δικτύου εκτός του μόνιμου ή στιγμιαίου
μηδενισμού της τάσης, μπορούν να λυθούν με ένα ρυθμιστή τάσης.

Ένας συνηθισμένος ρυθμιστής τάσης θα ανταποκριθεί σε μια αλλαγή της τάσης
εξόδου σε 10-12 κύκλους από την στιγμή που θα παρουσιαστεί η μεταβολή στο

Σχήμ α 3:

α) Ρυθμ ιστής κα νονική ς α ντίδ ρ ασ ης
β ) Ρυθμ ιστής σ ιδηρ οταλαντό μ ενο υ μ ετασχηματιστή

πρωτεύον. Ο χρόνος αυτό θεωρείται πολύ γρήγορος σε σύγκριση με τους
ηλεκτρομηχανικούς τύπους.

Πάντως οι ρυθμιστές τάσης είναι ανεπαρκείς για να χειριστούν μεγάλα σφάλματα
του δικτύου και για να οδηγήσουνε απαιτητικά φορτία.

Ένας πραγματικά γρήγορος ρυθμιστής αποτελείται από κορεσμένα μαγνητικά
υλικά που αυτόματα ρυθμίζουν την λήψη ενός μετασχηματιστή, ο οποίος
βρίσκεται σε σειρά με την είσοδο.

Ένα σύστημα ανατροφοδότησης από την έξοδο στην είσοδο κρατά την τάση
σταθερή.

Ένα τέτοιο κύκλωμα φαίνεται στο σχήμα 3°

Οι σιδητοταλαντούμενοι ρυθμιστές είναι μια άλλη ομάδα ρυθμιστών τάσης και οι
τριφασικοί τύποι αυτών ονομάζονται και ηλεκτρονικά συνθεσάιζερ.

Αυτοί αποτελούνται από γραμμικούς και μη γραμμικούς επαγωγείς και πυκνωτές
σε συνδεσμολογία παράλληλου συντονισμού. Το μαγνητικό αυτό συνθεσάιζερ
είναι τοποθετημένο μέσα σε μετασχηματιστή και δημιουργεί ένα φιλτράρισμα για
να απορρίψει τις αυτοπαραγόμενες αρμονικές.

Οι ρυθμιστές γρήγορης αντίδρασης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Η πρώτη κατηγορία είναι οι ρυθμιστές που αλλάζουν λήψεις.

Οι ποιοτικοί αυτοί ρυθμιστές είναι κατασκευασμένοι ούτως ώστε να
ανταποκρίνονται σε μια ευρεία κλίμακα της τάσης εισόδου, αλλάζοντας την λήψη
ενός μετασχηματιστή απομόνωσης ή ενός αυτομετασχηματιστή, την στιγμή που η
τάση εισόδου θα περνά από το 0.

Ένας καλός αυτομετασχηματιστής έχει τέσσερις λήψεις για μικρότερες τάσεις και
δύο λήψεις για μεγαλύτερες τάσεις εισόδου.

ο χρόνος που θα ανταποκριθεί είναι ένας κύκλος και αυτό γιατί όπως
προαναφέραμε η αλλαγή της λήψης πρέπει να γίνει στο μηδέν της τάσης εισόδου.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των ρυθμιστών είναι ότι δεν παράγουν αρμονικές
παραμορφώσεις στην έξοδο αλλά και δεν φιλτράρουν τις αρμονικές

παραμορφώσεις από την είσοδο. Ένας τέτοιος ρυθμιστής τάσης φαίνεται στο
σχήμα 4β.

Ο Δεύτερος τύπος των ρυθμιστών γρήγορης αντίδρασης λειτουργεί με
διαμόρφωση φάσης χρησιμοποιώντας θυρίστορς.

Όπως βλέπουμε στο σχ. 4°, τα θυρίστορς σε συνεργασία με φίλτρα αποτελούν
μια βαθμίδα ελέγχου, η οποία ελέγχει δύο τυλίγματα ενός μετασχηματιστή .

Το ένα τύλιγμα προστίθεται στη τάση εξόδου και το άλλο αφαιρεί την τάση του
από την τάση εξόδου ανάλογα με την διακύμανση της τάσης εισόδου, τα
θυρίστορς ενισχύουν περισσότερο το τύλιγμα ενίσχυσης ή το τύλιγμα
υποβιβασμού ούτως ώστε στην έξοδο να έρχεται ομαλά η επιθυμητή τάση
εξόδου χωρίς να παρουσιάζονται απότομα <βήματα> στη τάση , όπως γίνεται με
την αλλαγή λήψης στο πρωτεύον ενός μετασχηματιστή.

Τα φίλτρα μετά τα θυρίστορς προσπαθούν να δώσουν ημιτονική μορφή στην
τάση.

Ένας τέτοιος ρυθμιστής μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγάλες αυξομειώσεις και
σφάλματα της τάσης εισόδου αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί με την ολική πτώση
αυτής.

Ο χρόνος διόρθωσης ενός σφάλματος της τάσης είναι 0,5 sec.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
Οι ηλεκτρικές γεννήτριες αποτελούνται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα που οδηγεί
μια εναλλασσόμενη γεννήτρια. Έτσι το φορτίο είναι ηλεκτρικά απομονωμένο από
το δίκτυο.

Η ταχύτητα μεταβάλλεται με το φορτίο και η απόκλιση της τάσης εισόδου κρατά
τη συχνότητα εξόδου σε σταθερά πλαίσια.

Η τάση διατηρείται σταθερή με αυτόματη ρύθμιση της τάσης των τυλιγμάτων της
γεννήτριας.

Στην περίπτωση των 50 Ηζ σε φορτία όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η
αποδεκτή απόκλιση της συχνότητας είναι ±0,5 Ηζ. Για να επιτευχθεί αυτό

χρειάζονται ακριβείς και περίπλοκοι σύγχρονοι κινητήρες για να οδηγήσουν την
γεννήτρια.

Για αυξομείωση της τάσης εισόδου ±20% ή και παραπάνω η τάση εξόδου
παραμένει ονομαστική.

Ένα ακόμη καλό χαρακτηριστικό της γεννήτριας είναι να αντέχει στιγμιαίες
πτώσεις της τάσης στο μηδέν.

Αυτό επιτυγχάνεται εξαιτίας της ροπής που έχει αναπτύξει ο ρότορας η οποία
κάνει τη γεννήτρια να περιστρέφεται χωρίς τάση για ένα χρονικό διάστημα 0,3
sec. Μετά από αυτό το χρονικό όριο και με την έλλειψη της ενέργειας στο ρότορα,
παρατηρείται πτώση της συχνότητας. Το χρονικό αυτό όριο μπορεί να παραταθεί
σε ένα sec εάν μεταξύ της γεννήτριας και του κινητήρα τοποθετήσουμε ένα ειδικό
μεταλλικό τροχό, ο οποίος με την κατάλληλη μάζα θα δώσει την απαιτούμενη
στροφορμή στον δρομέα της γεννήτριας, ούτως ώστε οι στροφές της να
παραμείνουν σταθερές για ένα sec λόγω της αδράνειας της στρεφόμενης μάζας.

Ένα πρόβλημα που παρουσιάζουν οι γεννήτριες είναι ότι δεν μπορούν να
παρακολουθήσουν στην έξοδο τους, μεγάλες αλλαγές στο φορτίο τους, με
αποτέλεσμα σε τέτοιου είδους αλλαγές να παρατηρείται αύξηση του ρεύματος και
βύθιση της τάσης.

Ο οδηγός κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί εάν στην γραμμή παρατηρούνται
συνθήκες χαμηλής τάσης.

Το κόστος αγοράς της γεννήτριας, το κόστος συντήρησης, ο όγκος της και ο
θόρυβος κατά την λειτουργία της είναι αρνητικοί παράγοντες για την επιλογή
αυτού του τρόπου προστασίας.

ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ
Εάν υπάρχει δυνατότητα ή είναι οικονομικά εφικτό να έχουμε δύο σύγχρονες
μεταξύ τους πηγές τροφοδοσίας, τότε σε ένα μηδενισμό της τάσης τροφοδοσίας
του ενός δικτύου ένας αυτόματος μεταγωγέας μπορεί να οδηγήσει όλα τα κρίσιμα
φορτία στο άλλο δίκτυο μέσα σε χρόνο μικρότερο του Ο του κύκλου.

Ο χρόνος αυτός είναι τόσο μικρός ώστε δεν μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία
ενός συνηθισμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ο στατικός αυτός διακόπτης αποτελείται από δύο ζευγάρια θυρίστορς ένα για
κάθε φάση όπως βλέπουμε στο σχήμα 5.

Όταν η τροφοδοτούσα πηγή έχει ονομαστική τάση τότε το κύκλωμα ελέγχου
ανοίγει τα δύο υπό έλεγχο θυρίστορς.

Τα κυκλώματα ελέγχου περιέχουν τρεις αισθητήρες της τάσης.

ο ένας αισθητήρας είναι υπέρτασης, ο δεύτερος είναι υπότασης και ο τρίτος
ελλείψεως τάσης.

Οποιαδήποτε απόκλιση τάσης της μιας γραμμής κάνει τον στατικό διακόπτη να
μεταφέρει τα φορτία στην άλλη γραμμή.

Η μεταγωγή αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί εάν και η τάση της άλλης γραμμής δεν
είναι ίση με την ονομαστική.

Πριν από κάθε αλλαγή του στατικού διακόπτη γίνεται έλεγχος του συγχρονισμού
της τάσης μεταξύ των δύο γραμμών.

Οι στατικοί διακόπτες, βάση των θυρίστορς που περιέχουν, δεν έχουν τα
μειονεκτήματα των μηχανικών διακοπτών. Δηλαδή δεν χρειάζεται καθαρισμός των
επαφών και περιοδική χρήση για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας τους.

Οι στατικοί διακόπτες πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να εξαλείψουμε τους
σπινθηρισμούς και το ανεπιθύμητο άνοιγμα-κλείσιμο των θυρίστορς,
μεταφέροντας το φορτίο από την μια γραμμή στην άλλη.

ΑΔ1ΑΛΗΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ (υπίηίθπυρΙβό Power Supply )
Για μια συνεχόμενη λειτουργία ενός κρίσιμου φορτίου που η τάση δικτύου
παρουσιάζει μηδενισμό για πάνω από 0,5 sec. Η μόνη λύση είναι το U.P.S.

Ένα καλά σχεδιασμένο U.P.S. μπορεί να προστατέψει ένα κρίσιμο ς>ορτίο όπως
π.χ. έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή σε όλες τις μεταβολές και παραμορφώσεις του
δικτύου έως και σε μηδενισμό της τάσης αυτού για 15’ και παραπάνω.

Τα U.P.S. χωρίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες όπως φαίνεται στο σχήμα 6
Όλα τα U.P.S. περιέχουν μπαταρίες από τις οποίες, ανάλογα με την χωρητικότητα
τους σε αμπερώρια, εξαρτάται και ο χρόνος λειτουργίας με κανονική τάση στην

έξοδο. Τα συστήματα προπορευόμενης γραμμής περιέχουν βαθμίδα φορτιστή,
βαθμίδα μετατροπέα DC/AC και έναν αυτόματο στατικό διακόπτη.

Ο διακόπτης αυτός σε οποιαδήποτε λάθος διακύμανση της τάσης γραμμής θα
τροφοδοτήσει το φορτίο με το σύγχρονο φασικά εναλλασσόμενο ρεύμα του
μετατροπέα.

Η μεταγωγή θα γίνει σε χρόνο περίπου 0.25 του κύκλου, έτσι δεν θα επηρεαστεί
το φορτίο.
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Σχήμα 6 : Διατάξεις U.P.S. a) Πμοπορευόμενης γραμμής
β) Προπορευόμενου μετατροπέα
γ) Προπορευόμενης γραμμής μέσω επαγωγέα

Ο φορτιστής επαναφορτίζει τους συσσωρευτές όταν η τάση στη γραμμή δικτύου
επιστρέφει.

Επειδή δεν υπάρχει απομόνωση του φορτίου από το δίκτυο και η αλλαγή του
τρόπου τροφοδοσίας γίνεται πάνω στο σφιάλμα της γραμμής, αυτός ο τύπος του
U.P.S. χρησιμοποιείται συνήθως σε μικρές και φθηνές εφαρμογές και όχι υψηλών
απαιτήσεων.

Τα U.P.S. προπορευόμενου μετατροπέα είναι η ενδεδειγμένη μορφή U.P.S. που
προσφέρει απομόνωση του φορτίου από την γραμμή και σταθερή τάση φορτίου
σε οποιαδήποτε κατάσταση και εάν βρίσκεται η γραμμή.

Σε αυτή την μορφή του U.P.S. το φορτίο δεν παρουσιάζει την παραμικρή
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Σχήμα 7:

^

Χαρακτηριστική κυματομορφή της τάσης του μετατροπέα και του
φορτίου ενός U.P. S. προπορευόμενου μετατροπέα κατά την χρονική
στιγμή που παρουσιάζεται σφάλμα στην τάση του μετατροπέα

διακύμανση από την ονομαστική τάση, επειδή τροφοδοτείται μόνιμα από τον
μετατροπέα. Μια τέτοια λειτουργία φαίνεται στο Σχήμα 7.

Για μια εκτενέστερη προστασία μπορούμε να συνδέσουμε μια γεννήτρια με
αυτόματη εκκίνηση που θα τροφοδοτεί το φορτίο μέσω του μετατροπέα.

Με την αποκατάσταση του δικτύου πρέπει ο φορτιστής να επαναφορτίσει τους
συσσωρευτές και συγχρόνως να τροφοδοτείται κανονικά το φορτίο.

Σε περίπτωση σφάλματος του U.P.S.o στατικός διακόπτης τροφοδοτεί το φορτίο
με το δίκτυο σε χρόνο ενός Ό του κύκλου χωρίς φασική δυσμορφία.

Το σφάλμα του U.P.S. πρέπει να συνοδεύεται από συναγερμό γιατί τα σφάλματα
που μπορεί να προκόψουν είναι αθόρυβα και σε οποιαδήποτε στιγμή.

Ένας χειροκίνητος διακόπτης bypass μπορεί να βγάλει εκτός λειτουργίας το
U.P.S. για συντήρηση ή δοκιμές αυτού χωρίς να επηρεαστεί το φορτίο.

Τα συστήματα αλληλεπίδρασης γραμμής έχουν βρει εφαρμογή σε μη κρίσιμα
φορτία ή σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κατά κάποιον τρόπο μπορούν να παρέχουν συνθήκες μεγαλύτερης ισχύος από
τα συστήματα προπορευόμενης γραμμής, αλλά είναι λιγότερο αξιόπιστα από τα
συστήματα προπορευόμενου μετατροπέα.

Η ισχύς περνά μέσω ενός στατικού διακόπτη και ενός επαγωγέα στο φορτίο.

Ο επαγωγέας παίζει το ρόλο του συσσωρευτή ενέργειας που θα την διοχετεύσει
στο φορτίο σε περίπτωση σφάλματος της γραμμής.

Σε περίπτωση σφάλματος ο διακόπτης ανοίγει και μέσα σε χρόνο Ό του κύκλου ο
φορτιστής των συσσωρευτών γίνεται μετατροπέας τάσης και δημιουργεί την
εναλλασσόμενη τάση του φορτίου.

Αυτό το είδος U.P.S. δεν μας προστατεύει στην περίπτωση που θα παρουσιαστεί
σφάλμα στον μετατροπέα.

U.P.S. ME ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
Στις ττερισσότερες εφαρμογές μεγάλων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διάρκεια
της λειτουργίας είναι από 15’ έως και 90’ .

Για να έχουμε απεριόριστη διάρκεια του συστήματος πρέπει να εφαρμόσουμε ένα
σύστημα U.P.S. με ηλεκτρογεννήτρια.

Το U.P.S. προπορευόμενου μετατροπέα λειτουργεί κανονικά παρέχοντας ισχύ
στο φορτίο και έχοντας την γεννήτρια σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σε περίπτωση σφάλματος, το U.P.S. τροφοδοτεί τα κρίσιμα φορτία και θέτει
εκτός λειτουργίας ότι δεν είναι απαραίτητο.

Σε χρόνο 20-25 sec (για να αποφύγουμε κινήσεις λόγω παρασίτων ή θορύβου)
εκκινεί η γεννήτρια και τροφοδοτεί όλα τα φορτία μέσω του μετατροπέα.

Η τροφοδότηση της γεννήτριας μέσω του μετατροπέα γίνεται για να μπορέσουμε
να αποφύγουμε παρεκκλίσεις της συχνότητας, οι οποίες θα συνέβαιναν σε
απότομες αυξήσεις του φορτίου, εάν θα γινόταν απευθείας τροφοδοσία από την
γεννήτρια.

Οι ηλεκτρογεννήτριες συμβάλλουν αισθητά στο κόστος μιας εφαρμογής U.P.S. και
θεωρούνται απαραίτητες μόνο όταν αναμένονται μεγάλες σε διάρκεια πτώσεις
του δικτύου και όταν η λειτουργία του φορτίου είναι απαραίτητη κάτω από όλες τις
συνθήκες, π.χ. τηλεπικοινωνίες, αεροδρόμια και νοσοκομεία.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ U.P.S. ΑΝΑ
ΒΑΘΜΙΔΑ
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
Οι φορτιστές χρησιμοποιούνται σε συστήματα U.P.S.

Συνήθως έχουν διπλή λειτουργία. Η πρώτη είναι να παρέχουν DC ρεύμα έτσι
ώστε να τροφοδοτούν το φορτίο μέσο ενός μετατροπέα και η δεύτερη είναι να
κρατούν φορτισμένες τις μπαταρίες και να τις επαναφορτίζουν όταν αυτές
εκφορτιστούν,

Η τάση συντηρητικής φόρτισης πρέπει να είναι η προτεινόμενη από τον
κατασκευαστή. Μεγαλύτερη τάση φορτίσεως μπορεί να δημιουργήσει
ηλεκτρόλυση στον ηλεκτρολύτη (το λεγόμενο «βράσιμο» της μπαταρίας) και σε
πιο προχωρημένη μορφή δημιουργεί εξάτμιση του νερού και το στράβωμα των
πόλων της μπαταρίας.

Όσο η μπαταρία φορτίζει, η τάση της μεγαλώνει και φτάνει στην συντηρητική τάση
φορτίσεως. Σε αυτή την τάση, η φόρτιση επιβραδύνεται πάρα πολύ και μια
πλήρης φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να καθυστερήσει δύο ή τρεις μέρες.

Για να αποφευχθεί αυτό, οι σύγχρονοι φορτιστές περιέχουν κυκλώματα αυτόματης
ή χειροκίνητης ενίσχυσης της φόρτισης. Και όταν αυτό συμβεί, τότε η τάση
μειώνεται πάλι στην τάση συντηρητικής φόρτισης.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, χωρίς να έχουμε επιδράσεις στον μετατροπέα
και στο φορτίο, ο φορτιστής πρέπει να είναι ελεγχόμενος.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ελέγχου, οι οποίοι ποικίλουν στην πολυπλοκότητα και
στα χαρακτηριστικά απόδοσης.

Ένας συνηθισμένος τρόπος ελέγχου είναι ο έλεγχος τάσης με θυρίστορς.

Συνήθως είναι γέφυρες 6,12 ή 24 παλμών. Μια ελεγχόμενη τέτοια γέφυρα φαίνεται
στο Σχήμα 8.

Τα συστήματα 12 ή 24 παλμών προσφέρουν μειωμένη παραμόρφωση, αλλά η
πολυπλοκότητα τους αυξάνει το κόστος κατασκευής, έτσι τις περιορίζει μόνο σε
μεγάλες εφαρμογές.

Διαμόρφωση εύρους παλμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγει συνεχή,
ελεγχόμενη τάση.

Τέτοιοι εξοπλισμοί μόλις έχουν γίνει οικονομικά εφικτοί, χάρη στην εξέλιξη των
ημιαγωγών ισχύος.

Μια άλλη κατηγορία χρησιμοποιεί έναν μη ελεγχόμενο φορτιστή, ο οποίος
παράγει μια συνεχή τάση. Η συνεχής αυτή τάση ρυθμίζεται από έναν κατατμητή
(chopper). Αυτό συμβαίνει επειδή ένας μη ελεγχόμενος φορτιστής δεν περνά στο
δίκτυο αρμονικές.

Ωστόσο ένας άλλος τρόπος είναι να απομονωθεί η μπαταρία με έναν δικό της
μικρό φορτιστή και να διαχωριστεί από το μη ελεγχόμενο τροφοδοτικό με ένα
διακόπτη ηλεκτρονικά ελεγχόμενο, ο οποίος θα συνδέει την μπαταρία στον
κύκλωμα όταν θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην είσοδο.

Το μη ελεγχόμενο τροφοδοτικό χρησιμοποιείται για να τροφοδοτεί τον μετατροπέα
και τον τροφοδοτεί για όσο χρονικό διάστημα ο ρυθμιστής του μετατροπέα μπορεί
να κρατήσει την τάση εξόδου σταθερή. Στη συνέχεια η τάση εξόδου μπορεί να
μεταβληθεί από μια αύξηση του φορτίου.

Μερικά U.P.S. χρησιμοποιούν μια απλή δίοδο στην θέση του ηλεκτρονικά
ελεγχόμενου διακόπτη για να σχηματίσουν μια απομόνωση μεταξύ του
κυκλώματος των μπαταριών και του μετατροπέα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
θέτοντας την τάση του τροφοδοτικού λίγο μεγαλύτερη από αυτή του φορτιστή
μπαταρίας.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά με ένα ελεγχόμενο τροφοδοτικό, το
οποίο τροφοδοτεί τον μετατροπέα. Αλλά περιορίζεται σε στενά πλαίσια ανοχής
της εναλλασσόμενης τάσης γραμμής (περίπου ±5%) και η φόρτιση της μπαταρίας
δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όταν το τροφοδοτικό βρίσκεται σε λειτουργία.

Αν η τάση γραμμής είναι πολύ υψηλή, μπορεί να καταστραφεί ο μετατροπέας ή να
τεθεί εκτός λειτουργίας. Αν η τάση γραμμής είναι κάτω από τα πλαίσια ανοχής,
παρατηρείται μια συνεχή λειτουργία μέσω των μπαταριών, έχοντας σαν
αποτέλεσμα την εκφόρτιση τους.

Φόρτιση των συσσωρευτών με τάση μεγαλύτερη της τάσης εισόδου του
μετατροπέα συνεπάγεται με μη αγωγή της διόδου.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ
Οι μετατροπείς είναι η καρδιά των U.P.S. εφόσον αυτοί καθορίζουν την ποιότητα
της ισχύος που δίνεται στο φορτίο.

Μετατρέπουν συνεχές ρεύμα από τις μπαταρίες σε εναλλασσόμενο με σταθερή
τάση και συχνότητα, παρά τις αυξομειώσει της εναλλασσόμενης τάσης εισόδου.
Μπορεί να συγχρονιστεί φασικά με μια άλλη πηγή και μπορεί να προστατευτεί
από υπερφορτίσεις.

Οι μετατροπείς περιέχουν ένα ή περισσότερα στάδια ισχύος που χρησιμοποιούν
ημιαγωγούς ισχύος, όπως θυρίστορ ή τρανζίστορ όπου μετατρέπουν το συνεχές
σε εναλλασσόμενο ρεύμα τετραγωνικού κύματος.

Το πιο απλό μονο(ρασικό στάδιο ισχύος περιέχει μια γέφυρα με τέσσερις
διακόπτες ισχύος, όπως μια γέφυρα ανορθώσεως ενός τροφοδοτικού.

Το ισοδύναμο τριφασικό κύκλωμα περιέχει 12 διακόπτες ισχύος όπως μπορεί να
περιέχει και 6 διακόπτες αν η έξοδος είναι σε συνδεσμολογία τριγώνου.

Ένα τέτοιο μπλόκ ισχύος δεν περιέχει ρύθμιση τάσης, προστασία από
υπερφόρτιση και παρουσία υψηλών αρμονικών στην έξοδο του.

Τέτοια χαρακτηριστικά δεν είναι αποδεκτά σε μια εφαρμογή U.P.S.

Η διαφορά της εξόδου ενός μετατροπέα από μια πραγματική εναλλασσόμενη
κυματομορφή μπορεί να μετρηθεί με την αρμονική παραμόρφωση (Total
Harmonic Distortion T.H.D.).

Η κυματομορφή εξόδου απαιτείται να φιλτραριστεί ώστε να μειώσει αυτή την
παραμόρφωση σε αποδεκτό επίπεδο.

To μέγεθος του φίλτρου εξόδου καθορίζεται όχι μόνο από το πλήθος των
ανεπιθύμητων αρμονικών που καλείται να φιλτράρει αλλά και από την συχνότητα
αυτών. Όσο χαμηλότερες είναι οι αρμονικές που παράγονται στην βαθμίδα
ισχύος, τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι το φίλτρο. Κατά συνέπεια αν οι
χαμηλότερες αρμονικές (τρίτες, πέμπτες ή μεγαλύτερες) μπορούν να μειώσουν το
πλάτος τους, το φίλτρο εξόδου μπορεί να γίνει μικρότερο.

Ένα μικρότερο φίλτρο έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της τάσης εξόδου και τον
αρμονικών που παράγουν τα φορτία. Αυτό οδηγεί στην ικανότητα χειρισμού
μεγαλύτερων φορτίων.

Αρκετές τέτοιες διατάξεις έχουν γίνει με τέτοια στάδια ισχύος σε συνδυασμό με
κυκλώματα που παρέχουν έλεγχο τάσης, προστασία από υπερφόρτιση και
φιλτράρισμα εξόδου.

Αυτές οι διατάξεις είναι και οι πιο διαδεδομένες σήμερα.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ
(CONSTANT VOLTAGE TRANSFORMER C.V.T.) 2^ ΓΕΝΙΑ

Στο Τχ.9° φπίν/Γτοι ατο 'jn^oK διάγραμμα μια απλή μορφή ενός μετατροπέα που
χρησιμοποιείται στα U.P.S.. Ο μετατροπέας αποτελείται από στάδια ισχύος που
παράγουν ένα εναλλασσόμενο ρεύμα τετραγωνικής μορφής. Το τετραγωνικό αυτό
ρεύμα μετασχηματίζεται στο ζητούμενο ύψος τάσης με έναν μετασχηματιστή
σταθερής τάσης

Σχήμα 9

α) Μετατροπέας δεύτερης γενιάς

Βαθμίδα ισχύος
Μετασχηματιστής σταθερής τάσης
β) Χαρακτηριστική του ρεύματος συναρτήσει της τάσης εισόδου
γ) U.P.S. με ρυθμιζόμενο μετατροπέα σταθερής τάσης (C.V.T.)

Οι μετασχηματιστές αυτοί περιέχουν μια εσωτερική αντίδραση στην αύξηση του
ρεύματος πέραν του ονομαστικού τους. Με σταθερή συχνότητα είναι επίσης και
ένα κύκλωμα ρύθμισης της τάσης. Γενικά αυτά τα κυκλώματα μετασχηματιστών
παρέχουν φιλτράρισμα, ρύθμιση τάσης και έλεγχο ρεύματος.

Ο έλεγχος ρεύματος ποικίλει με την συνεχή τάση εισόδου και περιορίζει την
υπερφόρτιση κατά την διάρκεια της λειτουργίας με συσσωρευτές όπως φαίνεται
στο Σχ.9β.

Έχει σχετικά αργή αντίδραση και η δράση των συντονισμένων κυκλωμάτων
επιφέρει μερικές φορές πρόβλημα προσαρμοστικότητας στο φορτίο, συνήθως
όταν τροφοδοτεί χαμηλά φορτία και αυτά περιέχουν συντονισμένη συχνότητα.

Μια τροποποίηση ενός μετατροπέα με C.V.T. μπορεί να μειώσει το απαιτούμενο
μέγεθος του C.V.T. μετασχηματιστή. Μια τεχνική είναι ο έλεγχος της τάσης
εισόδου στο C.V.T., ώστε να προλάβουμε τον κορεσμό του κάτω από ποικίλα
φορτία. Αυτή η τροποποίηση βελτιώνει μια σχετικά αργή αντίδραση της τάσης
εξόδου στις αλλαγές του φορτίου, στην αποτελεσματικότητα του μετατροπέα και
στην κυματομορφή εξόδου. Στο Σχ. 9γ φαίνεται ένας ελεγχόμενος C.V.T.
μετατροπέας U.P.S..

ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΌ ΚΥΜΑ
Η μετατροπείς της τρίτης γενιάς έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν μερικά
μειονεκτήματα των μετατροπέων της δεύτερης γενιάς.

Δύο στοιχειώδεις βαθμίδες ισχύος με θυρίστορς χρησιμοποιούνται στην τυπική
διάταξη του Σχ.10. Η κάθε βαθμίδα ισχύος παράγει ένα τετραγωνικό κύμα. Το
τετραγωνικό κύμα μετασχηματίζεται στο επιθυμητό επίπεδο τάσης και μετά
προστίθενται σε σειρά, παράγοντας ένα κλιμακούμενο τετραγωνικό κύμα. Το
κλιμακωμένο αυτό κύμα τροφοδοτείται σε ένα χαμηλοπερατό φίλτρο που
αποτελείται από πηνία και πυκνωτές. Το φίλτρο αυτό απαλλάσσει το τετραγωνικό
κύμα από ανεπιθύμητες αρμονικές.

Οι δύο βαθμίδες ισχύος απαιτούνται για να δημιουργήσουν ρύθμιση τάσης και
περιορισμό ρεύματος του μετατροπέα.

Αυτή η λειτουργία επιτυγχάνεται με έλεγχο της φασικής διαφοράς μεταξύ των δύο
τετραγωνικών κυματομορφών.

Για παράδειγμα, αν και τα δύο τετραγωνικά κύματα είναι ακριβώς σε φάση, τότε το
σύνολο των δύο είναι το διπλάσιο του ενός.

Αν το ένα κύμα διαφέρει κατά 180 μοίρες από το άλλο, τότε το σύνολο των δύο
είναι μηδέν και η έξοδος του μετατροπέα θα είναι μηδέν. Κατά συνέπεια με το να
αλλάζουμε την φασική διαφορά μεταξύ των δύο κυματομορφών, μεταβάλλουμε
την τάση εξόδου από το μηδέν μέχρι το μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Σταθερή τάση εξόδου επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση ενός αισθητήρα τάσης
στην έξοδο, ο οποίος περιέχει μια σταθερή τάση αναφοράς.

Κάθε απόκλιση της τάσης εξόδου από την σταθερή αυτή τάση αναφοράς
συνεπάγεται με αυξομείωση της φασικής διαφοράς των τετραγωνικών
κυματομορφών, δηλαδή την αυξομείωση της τάσης εξόδου.

Σχήμα 10

α) Μετατροπέας κλιμακούμενου τετραγωνικού κύματος (δεύτερη

γενιά)
β) U.P.S. με μετατροπέα κλιμακούμενου τετραγωνικού κύματος
Όλες οι ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες του φορτίου και της τάσης εξόδου.
Ένα U.P.S. με μετατροπέα κλιμακούμενου τετραγωνικού κύματος φαίνεται στο
σχήμα 10.

ΒΗΜΑΤΙΚΟ ΚΥΜΑ (3" ΓΕΝΙΑ)
Για τριφασική έξοδο μερικά επιπρόσθετα πλεονεκτήματα μπορούν να προέλθουν
από συνδυασμένες βαθμίδες εξόδου που παράγουν βήματα.

Το φίλτρο εξόδου ενός μετατροπέα τρίτης γενιάς είναι μεγάλο όπως το φίλτρο
δεύτερης γενιάς, επειδή πρέπει να φιλτράρει την τρίτη, πέμτπη, έβδομη και
μεγαλύτερες αρμονικές της συχνότητας εξόδου.

Για να μειώσουμε το μέγεθος του φίλτρου και να βελτιώσουμε την αντίδραση του
μετατροπέα, πρέπει να μειώσουμε τις χαμηλές αρμονικές.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με επιπρόσθετες βαθμίδες ισχύος με θυρίστορς,
τοποθετημένες έτσι ώστε να παράγουν μια βηματική κυματομορφή.

Ένας μετατροπέας με κύμα έξι βημάτων μπορεί να φτιαχτεί χρησιμοποιώντας έξι
βαθμίδες ισχύος με θυρίστορς, που η κάθε μια παράγει ένα τετραγωνικό κύμα.

Σχήμα 11:

Βηματικός μετατροπέας 3^ γενιά

Τρεις βαθμίδες ισχύος με φασική απόκλιση 120 μοίρες περιέχονται στην είσοδο
ενός τριφασικού μετασχηματιστή όπως φαίνεται στο Σχ.11.

To δευτερεύον του μετασχηματιστή παράγει το επιθυμητό ημιτονοειδές κύμα έξι
βημάτων. Τρεις επιπρόσθετες βαθμίδες ισχύος με φασική απόκλιση 120 μοίρες
είναι συνδεδεμένες με έναν άλλο τριφασικό μετασχηματιστή, παράγοντας ένα
άλλο ημιτονοειδές βηματικό κύμα.

Η ρύθμιση της τάσης και ο έλεγχος του ρεύματος επιτυγχάνεται με την πρόσθεση
των δύο κυματομορφών. Έτσι η μέγιστη τάση είναι όταν δύο κυματομορφές
βρίσκονται σε φάση και 0 τάση παρουσιάζεται όταν οι κυματομορφές έχουν
φασική διαφορά 180 μοίρες.

Το πλήθος των βαθμίδων ισχύος περιορίζει τις χαμηλές αρμονικές πριν από το
φιλτράρισμα. Το βηματικό κύμα χρησιμοποιείται συνήθως σε μονοφασικούς
μετατροπείς και τριφασικούς χαμηλής ισχύος.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΑΛΜΩΝ

γενιά)

Ένας άλλος τρόπος για να μειωθεί το μέγεθος του εναλλασσόμενου φίλτρου είναι
να αυξηθεί η συχνότητα των αρμονικών κατά 20 φορές και παραπάνω από την
ονομαστική συχνότητα.

Αν η συχνότητα της αρμονικής είναι υψηλή, το μέγεθος του φίλτρου μπορεί να
μειωθεί και η αντίδραση του μετατροπέα μπορεί να είναι πιο άμεση.

Η 4'’ γενιά μετατροπέων επιτυγχάνεται με την χρήση ημιαγωγικών διακοπτών
υψηλής συχνότητας που δημιουργούν διαμορφωμένους παλμούς κατά πλάτος.

Στην πιο απλή τους μορφή περιέχουν μια βαθμίδα ισχύος και ένα φίλτρο όπως
φαίνεται στο Σχ. 12°.

Η βαθμίδα ισχύος, όπως σε όλους τους μετατροπείς, έτσι και εδώ δημιουργεί
μόνο τετραγωνικούς παλμούς. Ωστόσο η βαθμίδα ισχύος είναι σχεδιασμένη να
δημιουργεί αυτούς τους παλμούς με υψηλή συχνότητα (το λιγότερο 20 φορές από
την ονομαστική).

Για να αποκτήσουμε την επιθυμητή συχνότητα εξόδου από την βαθμίδα ισχύος
είναι απαραίτητο να μπορούμε να αλλάζουμε την συμμετρία του τετραγωνικού
κύματος υψηλής συχνότητας. Για παράδειγμα στο Σχ.12β το υψηλής συχνότητας
τετραγωνικό κύμα, εάν μπορούσαμε να το μεταβάλλουμε και στην περίοδο ενός
κύκλου βρισκόταν περισσότερο χρόνο πάνω από το μηδέν και λιγότερο κάτω από
αυτό, το αποτέλεσμα στην έξοδο θα ήταν η αύξηση της συνεχής τάσης.

Εάν το κύμα και οι αρμονικές του φιλτραριστούν το αποτέλεσμα θα είναι μια θετική
συνεχής τάση.

Εάν σε ένα κύκλο του τετραγωνικού κύματος η θετική και η αρνητική ημιπερίοδος
είναι η ίδια, τότε δεν θα υπάρχει τάση στην έξοδο.

Τελικά όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ θετικής και αρνητικής ημιπεριόδου,
τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της τάσης εξόδου όπως φαίνεται στο Σχ. 12γ.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι, μεταβάλλοντας το πλάτος των παλμών
μπορούμε να έχουμε ανά πάσα στιγμή την επιθυμητή τάση στην έξοδο.

Ένα πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η μείωση των αρμονικών στην συνεχή
τάση.
Με την αυξομείωση της διαφοράς στο φέρον κύμα, συναρτήσει του χρόνου και με
ημιτονοειδές τρόπο, μια τάση χαμηλής συχνότητας μαζί με το φέρον κύμα φτάνει
στους ακροδέκτες εξόδου της βαθμίδας ισχύος όπως φαίνεται στο Σχ13α.

Η χαμηλή ημιτονοειδής τάση μττορεί να αυξομειωθεί ελέγχοντας το πλάτος των
παλμών.
Το φίλτρο εναλλασσομένου είναι μικρότερο επειδή φιλτράρουμε μόνο το φέρον
κύμα (το λιγότερο 1.200 Ηζ για έναν μετατροπέα 60 Ηζ) και τις αρμονικές αυτού.

Ένα κύκλωμα ισχύος ενός τέτοιου μετατροπέα φαίνεται στο Σχ.13β.

Στο κύκλωμα αυτό το ρόλο του φίλτρου παίζουν τα πηνία με τους πυκνωτές που
είναι συνδεδεμένα σε σειρά στην έξοδο του μετατροπέα.

Την διαμόρφωση των παλμών την αναλαμβάνει η γέφυρα των θυρίστορ την οποία
οδηγούν ειδικά κυκλώματα εναύσεως.

Οι δίοδοι που είναι τοποθετημένοι παράλληλα και αντίστροφα με τα θυρίστορς
αναλαμβάνουν την σβέση τους σε περίπτωση επαγωγικού φορτίου. Αυτό
συμβαίνει επειδή στα επαγωγικά φορτία το ρεύμα καθυστερεί να μηδενιστεί σε
σχέση με την τάση, έτσι ώστε να μείνει το θυρίστορ ανοιχτό ενώ η τάση του έχει
περάσει από το μηδέν προς την άλλη ημιπερίοδο.

ΒΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ
Γενικά οι βηματικοί μετατροπείς και οι μετατροπείς με διαμόρφωση πλάτους έχουν
μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Λόγω της αντίδρασης τους στην αλλαγή
φορτίων, οι μετατροπείς με διαμόρφωση πλάτους είναι πιο κατάλληλοι σε μικρές
εφαρμογές, ενώ οι βηματικοί μετατροπείς είναι πιο κατάλληλοι σε εφαρμογές
υψηλής ισχύος.
Για εφαρμογές μέσης ισχύος ένα σύστημα που περιέχει και τις δύο τεχνικές
θεωρείται το πιο κατάλληλο.

Τέτοιου είδους συστήματα χρειάζονται λιγότερους διακόπτες ισχύος από τους
βηματικούς μετατροπείς και χαμηλότερη συχνότητα στους διακόπτες από τους
μετατροπείς διαμόρφωσης παλμών. Το φάσμα και το μέγεθος των αρμονικών
δημιουργείται από την κυματομορφή εξόδου που φαίνεται στο Σχ.14.

Σε μια τέτοια κυματομορφή απαιτούνται μικρότερα πηνία στο φίλτρο από όσα θα
ήτανε χρήσιμα σε έναν βηματικό μετατροπέα. Αυτό βοηθάει στην ταχύτερη

αντίδραση και σε μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα του μετατροπέα. Στο Σχ.15
φαίνεται ένα μπλοκ διάγραμμα ενός τέτοιου μετατροπέα

Οι δύο βαθμίδες ισχύος εξόδου είναι φασικά ίδιες, έτσι περιορίζουν τον βαθμό των
αρμονικών. Έλεγχος τάσης και ρεύματος δημιουργείται διαμορφώνοντας τους
παλμούς κατά πλάτος. Αυτό επιτρέπει γρήγορο έλεγχο της τάσης εξόδου, όπως

δηλαδή στην μέθοδο του βηματικού μετατροπέα. Εξαιτίας της ανωτερότητας
αυτής της μεθόδου οι εφαρμογές της είναι διαδεδομένες.

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Οι περισσότεροι U.P.S. χρησιμοποιούν έναν στατικό διακόπτη για να αποφύγουνε
την υπερφόρτιση στο (ρορτίο.

Ένας αποτελεσματικός διακόπτης όπως φαίνεται στο Σχήμα 16 με σωστό
σχεδιασμό παρέχει απομόνωση από σφάλματα του μετατροπέα κάτω από όλες
τις συνθήκες. Οι στατικοί διακόπτες κατασκευάζονται με τρανζίστορς, triacs ή
θυρίστορς. Εξαιτίας της υψηλής υπερφόρτισης και της χαμηλής πτώσης της

τάσης χρησιμοποιούνται συνήθως θυρίστορς. Υπάρχουν δύο τύποι θυρίστορς, τα
φυσικής και εξαναγκασμένης σβέσης.

Τα εξαναγκασμένης σβέσης μπορούν να σβήσουν στιγμιαία αλλά με μεγαλύτερη
πολυπλοκότητα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη πτώση τάσης, δηλαδή μεγαλύτερη
απώλεια ισχύος.

Τα φυσικής σβέσης χρειάζονται περίπου Vi του κύκλου για να τροφοδοτήσουν
ορισμένα φίλτρα, αλλά ορισμένα ειδικά κυκλώματα μπορούν να περιορίσουν αυτό
το πρόβλημα όταν χρειάζεται.

ΓΓ αυτούς τους λόγους οι στατικοί διακόπτες είναι δύο θυρίστορ φυσικής σβέσης
και ανάστροφα πολωμένα μεταξύ τους.

Ο στατικός διακότπης συνήθως προστίθεται για να αυξήσει την αξιοπιστία του
U.P.S.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ BYPASS
Υψηλής πιστότητας U.P.S. περιέχουν ένα χειροκίνητο διακόπτη bypass ο οποίος
τροφοδοτεί το φορτίο μέσω γραμμής και θέτει με ασφάλεια το U.P.S. εκτός
λειτουργίας για συντήρηση και δοκιμές αυτού.

Με σωστούς χειροκίνητους χειρισμούς του στατικού διακόπτη είναι εύκολο να
μεταφερθούν τα φορτία από το U.P.S. στην bypass γραμμή.

Στη συνέχεια, μπορεί να δοκιμαστεί ο στατικός διακόπτης με ένα τεχνητό φορτίο
πριν προχωρήσουμε στη συντήρηση ή στο σέρβις. Όλα αυτά μπορούν να
συμβούν χωρίς να επηρεαστεί το φορτίο εκτός από ένα διάστημα Vz του κύκλου
που είναι παράλληλο το U.P.S. με την γραμμή bypass.

Αυτό γίνεται για να επιτύχουμε ένα αμελητέο επηρεασμό στο φορτίο, καθώς η
γραμμή bypass και το U.P.S. βρίσκονται σε φάση και στο ίδιο επίπεδο τάσης.

Μερικά μεγάλα συστήματα U.P.S. αυξομειώνουν μέσω του μετατροπέα την τάση
έτσι ώστε να είναι η ίδια με την τάση του bypass.

Άλλα συστήματα ελέγχουν την τάση της γραμμής bypass για να επιτευχθεί η
ισορροπία.

ο διακόπτης συντήρησης bypass πρέπει να είναι εξοπλισμένος με λυχνίες
συγχρονισμού για να εξασφαλίσει τις σωστές συνθήκες πριν την μεταγωγή.

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ
Με την χρήση των νέων ημιαγωγών οι μετατροπείς εξόδου 50 Ηζ μπορούν να
δημιουργηθούν πιο οικονομικά με διακόπτες συχνότητας 20 Khz ή και παραπάνω.
Αυτό επιτρεπει την χρήση εναλλασσόμενης ανατροφοδότησης η οποία θα είναι
και ρύθμιση τάσης, όπως και ρύθμιση της ημιτονικότητας της κυματομορφής.
Αυτό καθιστά την έξοδο του μετατροπέα ανεπηρέαστη από την τιμή των μη
γραμμικών φορτίων, τα οποία απαιτούν μεγάλα αρμονικά ρεύματα.

Αλλα πλεονεκτήματα είναι; η σταθερότητα στην έξοδο (άσχετα από την μεταβολή
της τάσης στην είσοδο), η εξαιρετικά ήσυχη λειτουργία και η απομόνωση της
εξόδου χωρίς το βάρος των μεγάλων μετασχηματιστών.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Οι μπαταρίες είναι η πηγή ενέργειας για το U.P.S. όταν υπάρχει πτώση στο
δίκτυο. Πολλοί τύποι χρησιμοποιούνται σήμερα και ορισμένοι έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για U.P.S.

Η εκφόρτιση αυτών των τύπων ευνοεί την λειτουργία διακοτττών και συναντάται
στις τηλεπικοινωνίες. Τα U.P.S. συστήματα απαιτούν έναν υψηλό βαθμό
εκφόρτισης σ' ένα μικρό χρονικό διάστημα για ένα σταθερό φορτίο. Ένας τυπικός
χρόνος εκφόρτισης για κοινές εφαρμογές είναι 8 ώρες, αλλά για ένα U.P.S. ο
χρόνος αυτός μειώνεται σε 15 λεπτά περίπου.

Εξαιτίας του γρήγορου χρόνου εκφόρτισης και τις μεγάλες τιμές ρεύματος, οι
μπαταρίες αυτές δεν μπορούν να υπολογισθούν με την ονομαστική τους
χωρητικότητα (αμπερόρια).

Η σταθερή χαρακτηριστική ισχύος δημιουργείται εξαιτίας του μετατροπέα, ο
οποίος δίνει στο φορτίο μια σταθερή τάση. Με ένα σταθερό φορτίο, ο
μετατροπέας έχει μια σταθερή ισχύ εξόδου. Όσο η τάση της μπαταρίας είναι
σταθερή μέσω του μετατροπέα το φορτίο είναι σταθερό.

Εάν η μπαταρία εκφορτίζεται και ο τάση της πέφτει, το ρεύμα που περνά από την
μπαταρία στον μετατροπέα αυξάνεται για να διατηρήσει σταθερή τάση εξόδου.

Τα U.P.S. εξαιτίας της δράσης διακοπτών στους μετατροπείς, συνήθως
παρουσιάζουν παλμικό ρεύμα, το οποίο απαιτεί ειδικές μπαταρίες σχεδιασμένες
για μια λογική διάρκεια ζωής.
Οι μπαταρίες των U.P.S. είναι κατασκευασμένες από ένα πλήθος στοιχείων σε
σειρά συνδεδεμένων, για να δημιουργήσουν την τάση λειτουργίας του στατικού
μετατροπέα. Αυτή η τάση τείνει να αυξηθεί ανάλογα το μέγεθος του μετατροπέα,
αλλά συνήθως είναι από 48-400V.

Σε όλες τις εςκτρμογές εκτός από τις μεγάλες, πολλά στοιχεία συνδεδεμένα σε
σειρά περιέχονται σε ένα περίβλημα δημιουργώντας μια μπαταρία. Αυτό δεν
συμβαίνει στα μεγάλα στοιχεία εξαιτίας της δυσκολίας χειρισμού του βάρους.
Μερικά πολύ μεγάλα συστήματα παραλληλίζουν δύο ή περισσότερους μεγάλους
συρμούς στοιχείων συνδεδεμένων σε σειρά για να αυξήσουν την ισχύ του U.P.S..

ΤΥΠΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Δύο κύριες κατηγορίες μπαταριών χρησιμοποιούνται στα U.P.S. οι νικελίουκαδμίου και οι μολύβδου.

Μοιάζουν ίδιες εκτός του ότι οι μπαταρίες μολύβδου περιέχονται σε διαφανή
δοχεία, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε τους πόλους του στοιχείου, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 17. Αυτό είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε την κατάσταση
του στοιχείου.

Επίσης, περισσότερα στοιχεία μικρού μεγέθους απαιτούνται στις νικελίου-καδμίου

μπαταρίες εξαιτίας της μικρότερης τάσης του κάθε στοιχείου.

Τα στοιχεία νικελίου-καδμίου που χρησιμοποιούνται στα U.P.S. έχουν την μορφή
του Σχήματος 18

Ένα προτέρημα των στοιχείων αυτών είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής (20-30
χρόνια) και η μικρή επίδραση της εξωτερικής θερμοκρασίας.

Οι μπαταρίες μολύβδου έχουν σαν χρόνο ζωής 10-20 χρόνια, ο οποίος μειώνεται
δραματικά όταν βρίακονται σε θερμοκρασίες διαφορετικές από την θερμοκρασία
δωματίου.

Τα στοιχεία νικελίου-καδμίου έχουν επίσης σαν πλεονέκτημα το πολύ μικρό χρόνο
(1 λεπτό) εκφόρτισης. Τα στοιχεία νικελίου-καδμίου είναι κατάλληλα για πολλούς
κύκλους βαθιάς εκφόρτισης, ενώ οι περισσότερες μπαταρίες που
χρησιμοποιούνται στα U.P.S. έχουν σαν όριο μόνο 50 ή 100 κύκλους βαθιάς
εκφόρτισης.

Υπάρχει δυσκολία στο να καθοριστεί η φόρτιση του στοιχείου νικελίου-καδμίου
χωρίς ουσιαστικά να πραγματοποιηθεί τεστ εκφορτίσεως. Αντίθετα, στις
μπαταρίες μολύβδου μπορούμε να δούμε την φόρτιση των στοιχείων τους,
μετρώντας την πυκνότητα του ηλεκτρολύτη.

Οι μπαταρίες νικελίου-καδμίου μετά από μερικές «ρηχές» εκφορτίσεις δεν έχουν
τη δυνατότητα να επαναποκτήσουν όλη τους την φόρτιση, γΓ αυτό χρειάζεται μια
τέλεια εκφόρτιση και μια επαναφόρτιση (φαινόμενο μνήμης). Το χαρακτηριστικό
αυτό είναι μειονέκτημα για το U.P.S. επειδή μένει απροστάτευτο στο χρόνο της
εκφόρτισης και της επαναφόρτισης.

Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο τύπων μπαταριών είναι το κόστος. Οι
νικελίου-καδμίου είναι συνήθως πολύ ακριβές, εκτός από την περίπτωση που
χρειαζόμαστε υποστήριξη για χρονικό διάστημα ενός λεπτού ή που έχουμε
ανάγκη λειτουργίας σε χαμηλούς βαθμούς θερμοκρασίας.

Εφόσον ο χρόνος προστασίας είναι 15 λεπτά ή περισσότερο και εφόσον το
U.P.S. είναι τοποθετημένο σε δωμάτιο με τυπική θερμοκρασία, τότε το U.P.S.
είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες μολύβδου εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

Ο παραδοσιακός τρόπος κατασκευής και των δύο μπαταριών είναι μέσα σε
περιβλήματα, στα οποία ανοίγει το καπάκι για να μπορούμε να προσθέτουμε
νερό, το οποίο πρέπει να κυμαίνεται στο όριο που θα καλυφθούν οι πλάκες.

Τα στοιχεία τταράγουν υδρογόνο και οξυγόνο, το οποίο αναπτύσσεται ιδιαίτερα
όταν τα στοιχεία φορτίζονται.

Τα καπάκια των μπαταριών είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες αποφυγής εκρήξεως
που μειώνουν τον κίνδυνο της εκρήξεως του συσσωρευμένου υδρογόνου και
οξυγόνου από μια πηγή φωτιάς, όπως ένα τσιγάρο ή ένα ηλεκτρικό σπινθηρισμό.

Η προσθήκη νερού χρειάζεται για να αντικαταστήσει αυτό που εξατμίστηκε. Η
προσθήκη νερού στο διάλυμα εξαρτάται από τον τύπο του στοιχείου και από τον
ηλεκτρολύτη που βρίσκεται στις πλάκες. Αλλά τυπικά γίνεται κάθε 6 μήνες ή και
περισσότερο.

Πρόσφατα, στοιχεία κλειστού τύπου (sealed), έχουν γίνει διαθέσιμα σε όλους
τους τύπους. Αυτά τα στοιχεία περιέχουν μια εσωτερική ηλεκτροχημική
ανακύκλωση των αερίων, η οποία περιορίζει την ανάγκη της εξάτμισης κάτω από
κανονικές συνθήκες εφόσον έχουν εκφορτιστεί κανονικά. Αν υπερφορτιστούν,
υπάρχει μια βαλβίδα διαφυγής ώστε να αποφευχθεί η μεγάλη πίεση μέσα στο
στοιχείο και η καταστροφή του δοχείου.

Στις κατασκευές κλειστού τύπου δεν χρειάζεται η προσθήκη νερού. Αυτό
περιορίζει πολύ την συντήρηση της μπαταρίας εκτός της εξασφάλισης της καλής
σύσφιξης των ακροδεκτών των στοιχείων, η οποία είναι πολύ σημαντική. Αυτά τα
στοιχεία έχουν σαν μειονέκτημα το μικρότερο χρόνο ζωής και μικρότερη
αξιοπιστία από τα στοιχεία παραδοσιακού ανοιχτού τύπου.

Τα στοιχεία κλειστού τύπου έχουν την ικανότητα να έχουν μικρότερο μέγεθος γιατί
δεν χρειάζονται νερό, και να τοποθετούνται μέσα το περίβλημα του U.P.S.

Από την οικογένεια των στοιχείων μολύβδου, αρκετοί τύποι χρησιμοποιούνται
στα U.P.S.. Το καλύτερο στοιχείο χρησιμοποιεί αγνό μόλυβδο για να σχηματίσει
την πλάκα μολύβδου και οξειδίου του μολύβδου. Δυστυχώς ο καθαρός μόλυβδος
είναι εκ φύσεως αδύναμος και απαιτεί υποστήριξη.

ο ττιο συνηθισμένος τύπος μπαταρίας είναι μολύβδου με μια μικρή ποσότητα
καλσίου. Η ανάμιξη των δύο αυτών στοιχείων δημιουργούν ένα συμβατικό κάθετο
πόλο για τα στοιχεία της μπαταρίας.

Αυτό παρέχει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στην κατασκευή της μπαταρίας.
Προσθέτοντας άλλα υλικά με τον καθαρό μόλυβδο, μειώνεται η ηλεκτροχημική
καθαρότητα και δημιουργείται ένα εσωτερικό ρεύμα μέσα στην μπαταρία, το οποίο
μπορεί να αποφέρει μια σιγανή εκφόρτιση του στοιχείου.

Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα πρέπει να τροφοδοτήσουμε την μπαταρία με
μια τάση ανά στοιχείο λίγο μεγαλύτερη από την τάση αυτού. Όσο το στοιχείο
μολύβδου περιέχει άλλα μέταλλα, τόσο χειρότερο θα είναι το εσωτερικό του ρεύμα
και τόσο μεγαλύτερο ρεύμα συντηρητικής φόρτισης θα χρειαστεί. Η υπερφόρτιση
της μπαταρίας επιφέρει εξάτμιση και ηλεκτρόλυση του νερού, γι’ αυτό και
χρειάζεται συχνότερη προσθήκη νερού. Το κάλσιο μπορεί να προστατέψει το
στοιχείο και να μειώσει αυτό το σύμπτωμα.

Οι περισσότερες μπαταρίες ανοιχτού τύπου χρησιμοποιούν διάλυμα ηλεκτρολύτη
στην κανονική ανοιχτή μορφή. Οι «κλειστού τύπου» μπαταρίες χρησιμοποιούν
ηλεκτρολύτη πολύ πυκνής μορφής, ο οποίος απορροφάται από πορώδη
διαχωριστικά που υπάρχουν μεταξύ των πόλων. Τέτοιου είδους στοιχεία έχουν το
χαρακτηριστικό να μην παρουσιάζουν υπερχείλιση, κάτι που είναι βασικό για τις
μπαταρίες κλειστού τύπου.

Οι μπαταρίες μολύβδου χρησιμοποιούν θειικό οξύ διαλυμένο σε νερό για
ηλεκτρολύτη. Από το θειικό οξύ εξαρτάται η χαρακτηριστική του φορτίου, η
χωρητικότητα του και η διάρκεια ζωής του.

Μια αύξηση της ειδικής βαρύτητας ή της περιεκτικότητας του θειικού οξέως
μεγαλώνει την χωρητικότητα του στοιχείου αλλά μειώνεται η διάρκεια ζωής του. Η
ειδική βαρύτητα ενός ανοιχτού στοιχείου είναι περίπου 1.215 για ένα στοιχείο
μακράς ζωής. Με τιμές 1,25 ή 1,3 μπορούμε να πετύχουμε αύξηση της
χωρητικότητας ή του χρόνου προστασίας έως 25%. Σε μερικές εφαρμογές το
μέγεθος των στοιχείων μπορεί να μειωθεί ή μερικά στοιχεία μπορούν να

αποδεσμευτούν διατηρώντας τον απαραίτητο χρόνο προστασίας,
χρησιμοποιώντας την υψηλή ειδική βαρύτητα του ηλεκτρολύτη, κερδίζοντας σε
κόστος, μέγεθος και βάρος, αλλά μειώνοντας την ζωή των στοιχείων.

Οι μπαταρίες μολύβδου κλειστού τύπου τείνουν να χρησιμοποιούν υψηλή ειδική
βαρύτητα ηλεκτρολύτη, επειδή λόγω του συναγωνισμού απαιτούνται μπαταρίες
μικρότερες σε μέγεθος και σε βάρος και έτσι γίνεται αποδεκτή η μικρή διάρκεια
ζωής.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ο περιορισμένος αριθμός των κύκλων βαθιάς εκφόρτισης των μπαταριών
μολύβδου δεν είναι το κύριο πρόβλημα στις περισσότερες εφαρμογές U.P.S.

Με το γρήγορο ρυθμό εκφόρτισης, η μπαταρία εκφορτίζεται στην μικρότερη
αποδεκτή τάση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δώσει τα ονομαστικά της
αμπερόρια. Σε αυτό το σημείο οι μετατροπείς αποσυνδέονται από τις μπαταρίες
για να αποφευχθεί η καταστροφή τους. Σαν αποτέλεσμα έχουμε μια «ρηχή»
εκφόρτιση.

Χωρίς την αυτόματη αποσύνδεση από την μπαταρία, συνήθως παρουσιάζεται
στους μετατροπείς το κάψιμο κάποιας ασφάλειας και αυτό γιατί, για να κρατήσει η
μπαταρία σταθερή την τάση στην είσοδο του μετατροπέα μεγαλώνει το ρεύμα της.

Μια άλλη ανησυχία όσον αφορά τις μπαταρίες μολύβδου είναι κοντά στο στάδιο
εκφόρτισης, όπου μπορεί να μείνει χωρίς καθόλου φόρτιση, επειδή ο
ηλεκτρολύτης διαλύει μέρη της πλάκας του στοιχείου. Σαν αποτέλεσμα
καταλήγουμε ότι αυτές οι βαθιές συνθήκες εκφόρτισης δεν γίνονται ομαλά.

Ωστόσο, αν το U.P.S. έχει μικρό φορτίο, τότε υπάρχει περίπτωση στην λειτουργία
με μπαταρίες, αυτές να πραγματοποιήσουν μια πλήρη εκφόρτιση πριν ο
μετατροπέας αποσυνδεθεί από αυτές.

Εάν η τάση του δικτύου δεν αποκατασταθεί σε μικρό χρονικό διάστημα, οι
μπαταρίες μπορεί να μείνουν μόνιμα εκφορτισμένες.

Για να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση, μερικά U.P.S. έχουν κυκλώματα
προστασίας της μπαταρίας. Τα κυκλώματα αυτά εξισορροπούν το επίπεδο της
τάσης των μπαταριών και η αποσύνδεση του μετατροπέα έρχεται σαν
αποτέλεσμα του ενεργού φορτίου. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χρησιμοποιούν
ένα χρονοδιακόπτη, ο οποίος είναι ρυθμιζόμενος στον χρόνο εκφορτίσεως στο
μέγιστο φορτίο. Αυτός ο χρονοδιακόπτης μπορεί να προστατέψει τις μπαταρίες
από πλήρη εκφόρτιση.

Η επαναφόρτιση μιας μπαταρίας απαιτεί τα αμπερόρια που δόθηκαν από αυτήν
συν τα αμπερόρια που καταναλώθηκαν σ’ αυτήν λόγω αυτοεκφόρτισης.

Οι μπαταρίες μολύβδου χρειάζονται 10-15% παραπάνω αμπερόρια λόγω
αυτοεκφόρτισης και οι μπαταρίες νικελίου-καδμίου 40% .

Μια φόρτιση μεγάλης ταχύτητας μπορεί να αποφέρει προβλήματα στις μπαταρίες
μολύβδου κλειστού τύπου.

Ο παραλληλισμός των μπαταριών πρέπει να γίνεται προσεκτικά διότι, εάν
παραλληλίσουμε δύο μπαταρίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, παρατηρούμε
δυσαρμονία στο ρεύμα των μπαταριών κατά την φόρτιση και την εκφόρτιση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΓΩΓΟΥΣ
Μπορεί να γίνει πιο οικονομικό στο μέλλον η χρησιμοποίηση υπεραγωγών στη
θέση των μπαταριών σε συνθήκες στιγμιαίας απώλειας ισχύος.

Η εφαρμογή μιας τέτοιας τεχνολογίας βρίσκεται ακόμη σε πειραματικά στάδια μια
και υπεραγωγό πετυχαίνουμε με ένα συγκεκριμένο κράμμα μετάλλου το οποίο
γίνεται υπεραγώγιμο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες της τάξης των -150° C.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ U.P.S. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Με την εισαγωγή βηματικών κινητήρων συνεχούς ρεύματος για ανεμιστήρες,
οδηγούς δισκέτας και γενικά όλων των περιφερειακών κινητήρων, θα είναι πιο
οικονομικό ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να προστατεύεται από ένα U.P.S.
συνεχούς ρεύματος.

Το U.P.S. αυτό συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή stand-by ή on-line, σαν
μια κύρια οδηγός γραμμής bus και του παρέχει σταθεροποίηση της τάσης, καθώς
και υποστήριξη σε πτώση της γραμμής του δικτύου.

Λόγω του μικρού κόστους, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν στο μέλλον να
περιέχουν τις προστασίες αυτές.

Στις μεγάλες εφαρμογές μπορούν πολλά συστήματα συνεχούς ρεύματος να
τροφοδοτηθούν από μια οδηγό γραμμή μιας μπαταρίας.

Λόγω των ποικίλων φορτίων η γραμμή αυτή χρειάζεται σταθεροποίηση. Αυτή
επιτυγχάνεται με μετατροπείς DC/DC η οποίοι λειτουργούν σε συχνότητα 50 Khz
ή και περισσότερο.
Τα προβλήματα της πτώσης της τάσης, δηλαδή τα 5V που χρησιμοποιούνται στα
λογικά κυκλώματα μπορούν να εξαλειφθούν.

Τελικά υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα με την χρήση ενός U.P.S. συνεχούς
συστήματος.

Τα κυριότερα είναι:
Ο συνολικός βαθμό απόδοσης βελτιώνεται σημαντικά εφόσον εξαλείφονται
κάποια κυκλώματα όπως είναι ο μετατροπέας της τάσης
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ο έλεγχος της ττοιότητας της ισχύος μπορεί να απλουστευτεί εφόσον δεν
λαμβάνεται υπόψιν η συχνότητα, ο συγχρονισμός, η μορφή της κυματομορφής
και ο συντελεστής ισχύος.
Η ενέργεια της μπαταρίας μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμη σε μεγάλα και
παροδικά φορτία χωρίς να επηρεάσει την οδηγό γραμμή συχνότητας.

ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Εξαιτίας της φοβερής αύξησης των μικρών αλλά πολύ δυνατών ηλεκτρονικών
υπολογιστών έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τα U.P.S. μικρού μεγέθους που
μπορούν να υποστηρίξουν με μεγάλη άνεση τους σημερινούς προσωπικούς
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εχουν μέγεθος περίπου όσο ένας ηλεκτρονικός
υπολογιστής και έχουν πετύχει χρόνους τροφοδότησης μέχρι και 2 ώρες.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η τεχνολογία της σταθεροποίησης της τάσης σε ένα φορτίο και κυρίως στα U.P.S.
έχει προχωρήσει ραγδαία τα τελευταία 20 χρόνια για να καλύψει τις αυξανόμενες
ανάγκες και απαιτήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ψηφιακών κυκλωμάτων
και γενικά όλων των κρίσιμων φορτίων.

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ
Αρχικά υπάρχουν δύο προσαρμογείς για τους σταθεροποιητές ισχύος.

Αυτοί είναι τοποθετημένοι στους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου. Στην είσοδο, μας
ενδιαφέρει ο σταθεροποιητής ή το U.P.S. να προσαρμόζεται σακπά με την ισχύ
της γραμμής. Στην έξοδο, το ενδιαφέρον μας είναι να αλληλεπιδρά σουστά η
έξοδος του μετατροπέα με το τροφοδοτούμενο φορτίο.

Ο λόγος που απαιτούμε αυτού του είδους τις προσαρμογές είναι επειδή, μια
λανθασμένη προσαρμογή μπορεί να αποφέρει <πτώση> ολόκληρου του
συστήματος, ακόμη και αν αυτό λειτουργεί σωστά.

Μια περιγραφή τρειών δυνατών καταστάσεων προσαρμογής και μερικές
δραστικές λύσεις περιγράφονται σε ξεχωριστές ενότητες αυτού του κεφαλαίου:

Το U.P.S. επιδρά στην γραμμή μεταφοράς.
Το φορτίο δημιουργεί παραμόρφωση της κυματομορφής στην τάση της γραμμής.
Το φορτίο δημιουργεί παραμόρφωση της κυματομορφής στην τάση του
μετατροπέα.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ U.P.S. ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που επιδρούν στην συμβατικότητα με το δίκτυο πέρα
από τα κύρια στοιχεία που έχουμε αναφέρει παραπάνω και αυτά είναι:

Ρεύματα εκκίνησης
Αρμονική παραμόρφωση στο ρεύμα εισόδου.
Ανατροφοδότηση θορύβου από την είσοδο.

Όσο υψηλότερη είναι η αντίδραση στην πηγή , τόσο περισσότερο θα επιδρούν τα
παραπάνω στοιχεία.

PE ΥΜΑΤΑ ΕΚΚ ΙΝΗΣΗΣ
Οι σταθεροποιητές τάσης συχνά παρουσιάζουν υψηλό ρεύμα εκκίνησης όταν
μπαίνουν σε λειτουργία. Η διαταραχή μπορεί να υφίσταται από έναν κύκλο έους
μερικά δευτερόλεπτα και το ύψος του ρεύματος μπορεί να κυμαίνεται από
κανονικά επίπεδα έως και είκοσι φορές αυτό.

Εάν η πηγή έχει χαμηλή εσωτερική αντίσταση και εάν το U.P.S. παρουσιάζνι ένα
φορτίο 10% του ονομαστικού ή και λιγότερο, τότε το ρεύμα εκκίνησης μπορεί να
θεωρηθεί αμελητέο.

Υψηλό ρεύμα εκκίνησης μπορεί να δημιουργήσει πτώση της τάσης στη
τροφοδοτούσα γραμμή και να δημιουργήσει πτώση των αυτομάτων ασφαλειών
διαφόρων συσκευών που είναι συνδεδεμένες στη γραμμή αυτή.

Η τοποθέτηση φίλτρων μπορεί να περιορίσει τα παραπάνω φαινόμενα.

Οι μετασχηματιστές δημιουργούν υψηλό ρεύμα κατά την τροφοδότηση τους μέσω
του ρεύματος μαγνητίσεως , το οποίο εξαρτάται από το σημείο του κύκλου της
πηγής όταν ο μετασχηματιστής βγήκε εκτός λειτουργίας και από το σημείο του
κύκλου της πηγής , όταν ο μετασχηματιστής μπήκε σε λειτουργία .

Ένας κακός συνδυασμός των δυο παραπάνω σημείων δημιουργεί κορεσμό και
αύξηση του ρεύματος.
Φθηνοί μετασχηματιστές τείνουν να έχουν ρεύμα εκκινήσεως πολύ υψηλό. Το
ρεύμα αυτό συχνά μπορεί να μειωθεί με την τοποθέτηση πυκνωτών μεταξύ της
γραμμής εισόδου, οι οποίοι μπορούν να απορροφήσουν μέχρι τρεις φορές το
ρεύμα ηρεμίας ,
Οι πυκνωτές δημιουργούν απομαγνητηση του πυρήνα του μετασχηματιστή και
μειώνουν τον μαγνητικό κορεσμό όταν ο μετασχηματιστής τίθεται σε λειτουργία.

Αρνητικό στοιχείο είναι ότι οι πυκνωτές από μόνοι τους δημιουργούν ένα ρεύμα
κατά την εκκίνηση της τάσης ,οπότε δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε πυκνωτές
πολύ μεγάλης χωρητικότητας.

Οι ηλεκτρικές γεννήτριες , εάν ξεκινήσουν απευθείας με σύνδεση τους στο δίκτυο
το ρεύμα εκκίνησης θα είναι πολύ υψηλό.

Για να μετριάσουμε αυτό το φαινόμενο, ο γεννήτριες είναι εξοπλισμένες με
κυκλώματα εκκίνησης που μειώνουν την τάση στην γεννήτρια και αυτό παρατείνει
το χρόνο εκκίνησης αυτής αλλά μειώνει και το ρεύμα εκκινήσεως.

Όταν η γεννήτρια εκκινήσει, η τάση στην είσοδο της μπορεί να επανελθεί
σταδιακά αυξανόμενη με μορφή βημάτων.

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Παραμόρφωση στο ρεύμα εισόδου μπορούν να επιφέρουν τα θυρίστορς ή τα
τρανζίστορ ισχύος που χρησιμοποιούμε στους ρυθμιστές τάσης. Οι παλμοί που
δημιουργούνται από το άνοιγμα και το κλείσιμο αυτών μπορούν να περάσουν στο
δίκτυο με την μορφή αρμονικής παραμορφώσεως. Χρησιμοποιώντας πηγή
υψηλής αντιστάσεως και φίλτρα μπορεί να μειωθεί το φαινόμενο αυτό σε
αποδεκτά επίπεδα.

Σχήμα 19: Επίδραση ενός εξαπαλμικού τροφοδοτικού σε μια μικρή γεννήτρια.

Στο Σχ. 19 φαίνεται η εττίδραση ενός τυττικού εξαπαλμικού τροφοδοτικού.

Μια λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η χρήση δωδεκαπαλμικών τροφοδοτικών και
αυτό κάνει λιγότερο σημαντικό το κλείσιμο ενός ημιαγωγού.

Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε μη ελεγχόμενο τροφοδοτικό σε
συνδυασμό με ρυθμιστή τάσης στην έξοδο του U.P.S.. Αυτό μειώνει δραστικά το
βαθμό της παραμόρφωσης.

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
Η τροφοδότηση θορύβου από τον σταθεροποιητή στην είσοδο μπορεί να
επηρεάσει την λειτουργία όλων των μηχανημάτων που είναι συνδεδεμένα σε μια
γραμμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο θόρυβος αυτός μπορεί να προκαλέσει βόμβο
στα συστήματα τηλεπικοινωνιών και λάθη στη μεταφορά δεδομένων.

Ο θόρυβος γενικά δημιουργείται από την χρήση των διακοπτών ισχύος και γΓ
αυτό το λόγο είναι πιθανό να βρεθεί στους ρυθμιστές τάσης και στα U.P.S.
γενικότερα.
Ευτυχώς ο θόρυβος μπορεί να περιοριστεί εύκολα, επειδή συνήθως είναι ενέργεια
χαμηλού επιπέδου σε ένα φάσμα υψηλών συχνοτήτων.

Τα συστήματα που δημιουργούν τέτοιο θόρυβο αποτελούνται και από φίλτρα που
μπορούν να τον εξαλείψουν.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Είναι τεχνικά δυνατόν να κατασκευαστεί ένα U.P.S. ττου να μην δημιουργεί
προβλήματα ισχύος με την ένοοση τους στο δίκτυο.

Για την ώρα, τέτοιου είδους εφαρμογές δεν είναι οικονομικά ανταγωνιστικές με τις
υπάρχουσες.

Η πρόοδος των ημιαγωγών ισχύος υψηλής συχνότητας μας οδηγεί στην επίτευξη
τέτοιων λύσεων.

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
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παραμορφώσεως.

Το ττρόβλημα της τταραμορφώσεως αυξάνεται με την χρήση τροφοδοτικών και
φορτίων συνεχούς ρεύματος που δημιουργούν τέτοιου είδους δυσλειτουργία.

Μια συσκευή που δημιουργεί παραμόρφωση μπορεί να επιφέρει προβλήματα
στον εαυτό της και σε γειτονικές συσκευές. Η παραμόρφωση μπορεί να φτάσει
συνήθως στο 5% της ολικής αρμονικής παραμορφώσεως.

Η αρμονική παραμόρφωση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον χρονισμό
σε συσκευές που συγχρονίζονται από το πέρασμα στο μηδέν, ρυθμίσεις

σε

μετρήσεις, την τάση εξόδου τροφοδοτικών και την σταθερότητα των βαθμίδων
ισχύος.

Ανησυχία για την αρμονική παραμόρφωση έχει αναπτυχθεί για τους παρακάτω
λόγους;
Εξαρτήματα, όπως οι μετασχηματιστές, έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε
ονομαστικά σημεία λειτουργίας για την μείωση του κόστους και για αυτό τον
λόγο παράγουν παραπάνω παραμόρφωση.
Η αύξηση της χρήσης εισόδου χωρίς μετασχηματιστή αλλά με υψηλής
συχνότητας ημιαγωγούς, φίλτρα και πυκνωτές συνδεδεμένους άμεσα στην
γραμμή, δημιουργούν παλμικά ρεύματα.
Καταναλωτές τροφοδοτώντας το εξοπλισμό τους σε δίκτυο με αρμονική
παραμόρφωση δημιουργούν υπερθέρμανση στα μηχανήματα, συχνότερη
πτώση των ασφαλειών και γενικότερα μείωση του χρόνου ζωής τους.

ΑΙΤΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Μη γραμμικά φορτία όταν ενώνονται στο δίκτυο μττορούν να επιφέρουν πρόσθετη
παραμόρφυκτη σε αυτό.

Η παραμόρφωση λόγω του φορτίου μπορεί να είναι εξωτερική, δηλαδή όχι από

ώύπ
Σχήμα 20. Παραμόρφωση
αυτοπαραμόρφωση.

που
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*Μη γραμμικά φορτία, πηγές παραμόρφωσης.
1. Κινητήρες, φώτα φθορίου κλπ
2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
3. Υπόλοιπα φορτία: Φώτα, ανεμιστήρες κλπ

κρίσιμο φορτίο, ή να είναι εσωτερική, δηλαδή να παράγεται από το ίδιο κρίσιμο
φορτίο όπως φαίνεται στο Σχ.20.

Το αποτέλεσμα είναι

το ίδιο και στις δύο περιτπώσεις και

το πλάτος της

παραμόρφωσης εξαρτάται από την μη γραμμικότητα του φορτίου που την
προκαλεί.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικά τα κρίσιμα φορτία αποτελούνται από
γραμμικά ωμικά φορτία, όπως αντιστάσεις, λάμπες και από γραμμικά επαγωγικά
φορτία, όπως ανεμιστήρες και κινητήρας της δισκέτας.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, μπορούμε να συναντήσουμε και μη γραμμικά
φορτία, όπως με φθηνό κόστος μετασχηματιστές, βαθμίδες ισχύος ελέγχου
φάσης, βαθμίδες ισχύος ημιαγωγικών διακοπτών και τροφοδοτικά με χωρητικές
εισόδους.

Ένα σύστημα ισχύος εξισώνεται κατά την ανάλυση του με ένα αντίστοιχο

μονοφασικό κύκλωμα, το οποίο περιλαμβάνει μια γεννήτρια και μια αντίσταση σε
σειρά, όπως φαίνεται στο Σχ.21
Το ρεύμα φορτίου περνάει μέσα από αυτή την σύνθετη αντίσταση 2 και
δημιουργεί μια πτώση τάσης στα άκρα της, η οποία είναι και η τάση φορτίου V.

Δεν παρουσιάζεται παραμόρφωση στην έξοδο εάν το φορτίο είναι γραμμικό. Τότε
το ρεύμα συμβαδίζει με την τάση. Δυστυχώς πολλά ηλεκτρικά φορτία δεν είναι
γραμμικά.
Στο Σχ. 22 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα ορισμένων τυπικών μη γραμμικών
φορτίων που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο.
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Σχήμα 22. Μη γραμμικά φορτία
a) Με χωρητική είσοδο συναντάται σε μικρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
β) 'Ελεγχος φάσης συναντάται σε

ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή σε βαθμίδες

ελέγχου ισχύος
γ) Κορεσμένος μετασχηματιστής συναντάται σε βαθμίδες ισχύσς και λειτουργεί στα
υιυηλά επίπεδα τησ τάσηο εισόδου._______________________________

Αξίζει να σημειωθεί η διαφορετικού τύπου παραμόρφωση που δημιουργεί το
καθένα.
Είναι πιθανό για ορισμένες τέτοιες παραμορφώσεις να απαιτούν τέτοιο ρεύμα που
να υπερβαίνει την δυνατότητα του συστήματος ισχύος.

Στο Σχ. 23 παρουσιάζεται μια πηγή που οδηγεί γραμμικά και μη γραμμικά φορτία.
Αυτά δημιουργούν ένα ρεύμα IL και INL αντίστοιχα. Το άθροισμα των δύο
ρευμάτων περιέχει αρμονικές τρίτης και πέμπτης τάξεως αντίστοιχα, οι οποίες
δημιουργούνται από φορτία με χωρητική είσοδο.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Για να μειώσουμε το πρόβλημα της παραμορφώσεως του φορτίου είναι αναγκαίο
να μετριάσουμε το μέγεθος της.

Δυστυχώς, το πλάτος της παραμόρφωσης είναι δύσκολο να μετρηθεί με διάφορα
όργανα, αλλά είναι εύκολο να καθοριστεί η παραμόρφωση σε μια εγκατάσταση.
Απλώς συνδέουμε έναν παλμογράφο, ο οποίος λειτουργεί με μπαταρία,
παράλληλα με την συσκευή που τροφοδοτείται. Στην συνέχεια, θέτουμε σε
λειτουργία το U.P.S. και όλα τα φορτία που μπορούν να δημιουργήσουν
παραμόρφωση.

Παίρνουμε

μια

φωτογραφία

της

κυματομορφής

που

απεικονίζεται

στον

παλμογράφο, ενώ παράλληλα μετρούμε την πραγματική RMS τιμή του ρεύματος.
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Σχήρα 24. Αρμονικές ρεύματος μονοφασικής βαθμίδας ισχύος.

Στο Σχ.24 φαίνεται η κυματομορφή μιας τέτοιας εγκατάστασης.

Με αυτές τις ττληροφορίες μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση Foumer

της

κυματομορφής για περιεκτικότητα αρμονικών και ύπαρξη κορυφών στο ρεύμα.

Η ύπαρξη αυτών των κορυφών μπορεί να είναι σημαντική για την μελέτη του
ακαριαίου ρεύματος, το οποίο μπορεί να αντέξει ένα U.P.S.

Πρόσφατα εξαρτήματα παροδικής παρακολούθησης της κυματομορφής, έχουν

την δυνατότητα να παρέχουν αυτόματα ανάλυση του φάσματος της συχνότητας,
εξαλείφοντας την ανάγκη για ανάλυση Fourrier, όπως βλέπουμε στο Σχ. 25.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
Για παραμορφώσεις στο δίκτυο, που δημιουργούνται από μη γραμμικά (ρορτία
δίνονται τέσσερις ενδεικτικές λύσεις:

1. Η παροχή μιας μεγάλης πηγής ισχύος.
Έχοντας στην πηγή ένα μεγάλο μετασχηματιστή (ή γεννήτρια), έχουμε μικρή
αντίσταση πηγής και μειώνουμε αναλογικά την παραμόρφωση. Αυτό είναι μια
λύση υψηλού κόστους.

2. Η παροχή μιας ιδιαίτερης γραμμής, εάν τροφοδοτήσουμε τα κρίσιμα φορτία με
έναν ξεχωριστό μετασχηματιστή από αυτό που τροφοδοτεί τα άλλα φορτία.

Οι

ξεχωριστοί

μετασχηματιστές

είναι

επιθυμητοί

σε

εγκαταστάσεις

ηλεκτρονικών υπολογιστών, επειδή παρέχουν απομόναχτη στον υπολογιστή.

Αρνητικό στοιχείο είναι ότι δεν μπορούν να προστατεύσουν τον υπολογιστή
από την παραμόρφωση που δημιουργεί ο ίδιος και είναι δυνατός ο
μετασχηματιστής να αυξήσει την παραμόρφωση αυτή.

Για

να

μειώσουμε

την

παραμόρφωση

που

παράγει

υπολογιστής και να περιορίσουμε την υπερθέρμανση,

ο

ηλεκτρονικός

μπορεί να είναι

απαραίτητο να διπλασιάσουμε την ισχύ εισόδου σε KVA του μετασχηματιστή.

3. Η παροχή ξεχωριστού ρυθμιζόμενου μετασχηματιστή για κάθε εξάρτημα του
ηλεκτρονικού υπολογιστή .

Αυτή

η

μέθοδος

παρέχει

διορθώσεις

σε

εσωτερική

και

εξωτερική

παραμόρφωση με απομόνωση κάθε φορτίου από τα αλλά φορτία και από την
κοινή πηγή. Αυτό είναι αποτέλεσμα της χαρακτηριστικής του χαμηλοπερατού
φίλτρου των μεταβαλλόμενων μετασχηματιστών.

Μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι οι μετασχηματιστές είναι δύσχρηστοι
και αντιοικονομικοί. Επίσης, εξαιτίας των κυκλωμάτων ρυθμίσεως των

μετασχηματιστών, μττορεί να τταρουσιαστεί ασταθής λειτουργία , συνήθους
κατά την κίνηση τροφοδοτικών με έλεγχο φάσης και άλλων βαθμίδων ισχύος.

Ένα μπλοκ διάγραμμα της μεθόδου αυτής φαίνεται σχ 26.

4.

Η παροχή διόρθοοσης συντελεστή ισχύος και παραμορφώσεως στη γραμμή.

Αυτό επιτυγχάνεται με συσκευές, οι οποίες περιέχουν μια σειρά κυκλωμάτων
εκ των οποίων συντονισμένα κυκλώματα λειτουργούν σαν παγίδα. Στην
συχνότητα των αρμονικών που συντονίζονται δημιουργούν ένα εύκολο
μονοπάτι προς την γη. Ενα τέτοιο μπλοκ διάγραμμα φαίνεται στο σχ 27.
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Σχήμα 27 Ισοδύναμο κύκλωμα με διορθωτή παραμόρφωσης.
1. Διορθωτής παραμόρφωσης
2. Γραμμικό φορτίο
3. Μη γραμμικό φορτίο

Τα κυκλώματα βελτίωσης του συντελεστή ισχύος ττοικίλουν σαν μέγεθος ανάλογα
το φορτίο που θα τροφοδοτήσουν. Μπορεί να είναι ένα μικρό κουτί το οποίο
τοποθετείται σε ένα τραπέζι και το μέγεθος της βελτίωσης του συντελεστή ισχύος
κυμαίνεται άνω των 75% στους ακροδέκτες του ηλεκτρονικού υπολογιστή που
τροφοδοτεί.
Σε αντίθεση από ότι τπστεύεται δεν είναι απαραίτητο να παρέχουμε ρύθμιση για
κάθε βαθμίδα με ρυθμιστές τάσης ή απομόνωση με μετασχηματιστές
απομόνωσης. Η διόρθωση κυματομορφής επιτυγχάνεται τοποθετώντας πρόσθετη
αντίδραση σε κάθε κύκλωμα, όπως περιγράψαμε στην Τρίτη μέθοδο.

Μετασχηματιστές με σύνδεση του πρωτεύοντος σε τρίγωνο αποβάλλουν μεγάλη
ενέργεια παραμόρφωσης, έτσι η μεγάλη τάση παραμόρφωσης δεν αντανακλάται
πίσω στην πηγή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στο Σχήυπ ?8° φοίνετσι η κπυπτομορ<·ρή του .οεύμο^ος ενός κ.υκλώματος !(τχύος με
ημιαγωγικούς διακόπτες και η κυματομορφή της τάσης δικτύου αυτού του
ρεύματος.

Στο Σχήμα 28β φαίνεται η αποκατάσταση της κυματομορφής με την χρήση
κυκλωμάτων διόρθοασης του συντελεστή ισχύος και παραμορφωσεως της
κυματομορφής.

Αξίζει να σημειωθεί η ημιτονική μορφή της κυματομορφής. Αυτό ετπτυγχάνεται
επειδή τα κυκλώματα διόρθωσης παρέχουν ένα πέρασμα για τα μη γραμμικά
ρεύματα.
Η παραμόρφοαση της κυματομορφής δεν μπορεί να διορθωθεί από φίλτρα που
έχουνε μπεί στη γραμμή για να αποσβέσουν τις κορυφές των ημιαγωγικών
διακοπτών.

To πρόβλημα δεν μπορούν να το λύσουν ούτε και οι πυκνωτές διόρθουσης του
συντελεστής ισχύος, επειδή οι ίδιοι αντιπροσωπεύουν ένα φορτίο. Ωστόσο

μειώνουν λίγο την παραμόρφωση επειδή δημιουργούν μείωση σε αρμονικά
ρεύματα ιδιαίτερα των υψηλών αρμονικών.

■I
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από το πλήθος των συσκευών που μπορούν να διατηρήσουνε την τάση γραμμής
σταθερή για κάποιο χρονικό διάστημα και από την δια(ροροποίηση της φιλοσοφίας
κατασκευής τους συμπεραίνουμε ότι δεν είναι εύκολη η εκλογή ενός συστήματος
για να μας προστατεύσει κάποιο κρίσιμο φορτίο.

Για μια σωστή εκλογή, πρώτα πρέπει να ξέρουμε τα όρια του φορτίου που
θέλουμε να προστατεύσουμε και πρέπει να τα σχεδιάσουμε σε μια κυματομορφή
όπως αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 29.

Η άνω και κάτω γραμμή είναι η σταθεροποιημένη τάση του φορτίου, η οποία μας
δίνεται από την συσκευή προστασίας.

Για σωστή πρόστασα του φορτίου πρέπει η διακεκομμένη γραμμή σε καμία
περίπτουση (αύξηση τάσης δικτύου, μείωση τάσης δικτύου, ολική τπώση της
τάσης δικτύου) να μην περάσει την γραμμή των ορίων του φορτίου.

Με αυτήν την μέθοδο, μπορούμε να συμπεράνουμε ποιες συσκευές προστασίας
μας καλύπτουν και να επιλέξουμε την πιο οικονομική.

Στο Σχήμα 29 επίσης φαίνεται η αντίδραση διαφόρων συσκευών προστασίας,
έχοντας για φορτίο έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή σε τρεις διαφορετικές
διαταραχές του φορτίου.

Διακύυανση τάσης γεννήτριας

Η παραπάνω διακύυανση υε προστασία U.P.S.

Σχήμα 29 :

Ενδεικτκές καμπύλες τμς προστασίας που παρέχουν διάφορες συσκευές
σταθεροποίησης της τάσης σε τέσσερις αυξομειώσεις της τάσης εισόδου,
η οποία μπορεί να είναι το δίκτυο ή μια γεννήτρια

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ U.P.S.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Στο ττλοίοιπ τηο τττιίγιπκήΓ ρργποΊοζ θο ETT'X€!ppocujj$ νο οχε5ιόοουρε ένο
U.P.S. η μελέτη και η περιγραφή του οποίου αναλύονται παρακάτω.

Η κατασκευή η οποία προτείνεται εδώ ανταποκρίνεται στα θεωρητικά πλαίσια
αυτής

της εργασίας και έχει απλουστευτεί για να γίνει εύκολα αντιληπτός ο

τρόπος λειτουργίας της.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι είναι μια συσκευή που σχεδιάστηκε χωρίς να.
χρησιμοποιείται ξεχωριστός φορτιστής των συσσωρευτών και δεν υπάρχει
βαθμίδα ελέγχου της τάσης δικτύου αλλά η τροφοδότηση του φορτίου γίνεται
παθητικά από τους συσσωρευτές όταν για κάποιον από τους λόγους που
εξηγήθηκαν προηγουμένως υπάρχει ανωμαλία στο δίκτυο.

Οσον αφορά τον μετατροπέα DC/AC θυσιάστηκε ο βαθμός απόδοσης και αυτό
γιατί επιλέχθηκε να έχουμε στην έξοδο τραπεζοειδή μορφή της κυματομορφής,
που είναι κατά πολύ πιο κοντά στην ημιτονοειδή μορφή της τάσης του δικτύου, σε
σχέση με

την τετραγωνική μορφή που συνήθως επιλέγουν οι κατασκευαστές

U.P.S..
Επίσης όλα τα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται σε αυτή την μελέτη έχουν
κατασκευαστεί από τον υπογράφοντα και λειτούργησαν άψογα στα πλαίσια των
δοκιμών που υποβλήθηκαν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΩΝΑΛΑ7
Μετατροπέας με τραπεζοειδή εναλλασσόμενη τάση εξόδου
Μέγιστη ισχύς μετατροπέα 300 VA
Μένιατη ισχύς U.P.S. 150 VA
Τάση δικτύου 220 V
Τάση εξόδου U.P.S. 230 V (σταθεροποιημένη)
Επιτήρηση υπερθέρμανσης
Περιορισμός ρεύματος εισόδου του μετατροπέα
Βαθμός απόδοσης 0,73
Επιτήρηση τάσης συσσωρευτών
Αυτόματη απομόνωση της μονάδας από χαμηλή τάση συσσωρευτών

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
1. ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ / ΦΟΡΤΙΣΗΣ
2. ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC/AC
3. ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
4. ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Από το μπλοκ διάγραμμα (Σχήμα 30) φαίνεται ότι πρόκειται για U.P.S.
προπορευόμενου

μετατροπέα.

Υπάρχει

ένας

μετασχηματιστής

ο

οποίος

μετατρέπει τα 220 V του δικτύου σε 15 V εναλλασσόμενα. Κατόπιν η χαμηλή τάση
ανορθώνεται στη βαθμίδα τροφοδοτικού και οδηγείται στο κύκλωμα φόρτισης και
τροφοδότησης. Αυτό το κύκλωμα αναλαμβάνει να κρατάει την τάση της μπαταρίας

Σχήρα 30: Μπλόκ διάγραρρα του U.P.S.

σταθερή στα14Υ για να μην έχουμε υπερφόρτιση της μπαταρίας και συγχρόνως
να τροφοδοτεί με τάση τον μετατροπέα.

Στην βαθμίδα της μπαταρίας βλέπουμε ότι υπάρχει μια μπαταρία 12V/12Ah η
οποία όμως θα μπορούσε να αντικατασταθεί με μια μεγαλύτερης χωρητικότητας
π.χ. 18Ah.

Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογα με την χωρητικότητα της μπαταρίας θα μειωθεί ή θα
αυξηθεί και ο χρόνος λειτουργίας.

Προχωρώντας στο μπλόκ διάγραμμα βλέπουμε ότι υπάρχει μια βαθμίδα ελέγχου
της μπαταρίας που αν η τάση της πέσει κάτω από τα 11V , ειδοποιεί τον χρήστη
οπτικά με μια κόκκινη LED και παράλληλα σταματά την λειτουργία του U.P.S.

Στο μπλόκ διάγραμμα βλέπουμε επίσης την καρδιά του όλου συστήματος όπου
είναι ο μετατροπέας DC/AC.

Ο μετατροπέας αυτός μετατρέπει την τάση DC σε εναλλασσόμενη τάση 230 V
AC έχει στην έξοδο του τραπεζοειδή μορφή της κυματομορφής και μπορεί να
αντέξει σε ισχύ της τάξης των 300 VA. Περιέχει κυκλώματα προστασίας όπως
είναι η ρύθμιση της τάσης, επιτήρηση θερμοκρασίας, περιορισμό ρεύματος και
σταθεροποίηση της τάσης εξόδου.
Αναλυτική αναφορά στα

κυκλώματα αυτά παρατίθεται στη συνέχεια, ενώ το

πλήρες κυκλωματικό διάγραμμα παρατίθεται στο τέλος της εργασίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΧΥΟΣ U.P.S,

Η ισχύς της συγκεκριμένης συσκευής εττιλέχθηκε ύστερα από μετρήσεις που
πραγματοποιήθηκαν σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό

υπολογιστή

τύπου

PsntiuT,/133MHz.

Το ρεύμα που κατανάλωσε αυτός ο υπολογιστής δεν ξεπέρασε τα 0,42 Α. Έτσι
έχουμε κατά προσέγγιση την ισχύ για τον υπολογιστή αυτόν και είναι περίπου στα
120 Watt.

Αυτό επαληθεύεται και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού του που
είναι 130 Watt.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην εκκίνηση του ο παραπάνω ηλεκτρονικός
υπολογιστής απορρόφησε στιγμιαία ρεύμα της τάξης 2 A που μεταφράζεται σε
440 Watt. Αυτό όμως δεν λαμβάνεται υτΓ όψιν γιατί το U.P.S. μπορεί να αντέξει
άνετα την στιγμιαία αυτή ισχύ.

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ο ΜΙΣ εισόδου ττου βλέπουμε στο Σχήμα 31 έχει τάση πρωτεύοντος 220V, τάση

δευτερεύοντος 15V και ονομαστική ισχύ 270 VA. Θα πρέπει να έχει αντοχή στα
βραχυκυκλώματα γιατί υπάρχουν αρκετά μεγάλα στιγμιαία ρεύματα εκκίνησης.

Σε αυτή της βαθμίδα επίσης βλέπουμε την ασφάλεια F1 που είναι της τάξης του
1,5Α. Υπάρχουν όμως και δύο VARISTORS για την προστασία της συσκευής από
κορυφές υψηλών τάσεων που μπορεί να υπάρξουν στο δίκτυο εξαιτίας κάποιου
κεραυνού.

Τα VARISTORS είναι αντιστάσεις που όσο αυξάνει η τάση στα άκρα τόσο
μικραίνουν την Ωμική τους αντίσταση. Αν λοιπόν υπάρξει κορυφή υψηλής τάσης
στιγμιαία τότε θα βραχυκυκλωθεί η φάση και ο ουδέτερος με την γείωση με
αποτέλεσμα να πέσει η ασφάλεια γραμμής και να σταματήσει η τροφοδότηση του
U.P.S.

Εχει τοποθετηθεί σε αυτή την βαθμίδα και ο διακότπης S2 ο οποίος απομονώνει
το δίκτυο σπό την συσκευή.

Θα πρέπει όμως να μένει συνέχεια κλειστός γιατί σε αντίθετη περίπτουση η
μπαταρία θα μείνει αφόρτιστη.
Ο διακόπτης αυτός επίσης χρησιμοποιείται και για να προσομοιωθεί απώλεια
τάσης στο δίκτυο.
Αυτό θα πρέπει να γίνεται μια φορά την εβδομάδα για να είμαστε σίγουροι ότι η
μονάδα λειτουργεί κανονικά και για να εκφορτίζονται οι μπαταρίες για να έχουν
πάντα καλή λειτουργία.

ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ / ΦΟΡΤΙΓΗΓ

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 32 πρόκειται για μια βαθμίδα η οποία ανορθώνει
τΓ|ν χαμΓ]λ.“ cvC/V.caacpcvTi τάση σε συνεχή.

Υπάρχει μια γέφυρα ανορθώσεως όπου θα πρέπει να επιλεχθεί για τάση 30V και

έντασης 40Α. Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια ψήκτρα μαζί με τα
τρανζίστορ ισχύος.

To βασικό κύκλωμα ελέγχου του φορτιστή ξεκινάει από το τρανζίστορ Τ1.. Το
τρανζίστορ αυτό, μέσω του διαιρέτη τάσης R1/R2, του ποντεσιόμετρου Ρ1 και της
αντίστασης R4, εκτελεί χρέη ρυθμιζόμενης πηγής ρεύματος.

Το ρεύμα οδηγείται μέσω της R7 στα τρανζίστορ ισχύος Τ5 και Τ6. Εκεί ενισχύεται
περίπου 2.000 φορές. Σε μια αφόρτιστη μπαταρία η τάση στα άκρα της είναι
μεταξύ 6 και 8 V. Με αυτές τις συνθήκες το ρεύμα φόρτισης είναι περίπου 1,2 A
(ρυθίζεται από το Ρ1). Έτσι φορτίζεται σωστά σιγά-σιγά η μπαταρία και αυξάνεται
η τάση στα άκρα της. Περίπου στα 7V αρχίζει να άγει η δίοδος Ρ1. Οσο αυξάνεται
η τάση στα άκρα της μπαταρίας, ελαττώνεται η τάση πάνω στην R3 κάνοντας το
τρανζίστορ Τ 1 περισσότερο αγώγιμο.

Αυτό συνεχίζεται μέχρι το ρεύμα να φτάσει τα 6 Α. Τότε μέσω της πτώσης τάσεους
πάνω στην αντίσταση R11, γίνεται αγώγιμο το τρανζίστορ Τ4.

Το περισσότερο ρεύμα στην βάση του Τ5 γειώνεται, διατηρώντας το ρεύμα
φόρτισης σταθερό. Η τάση της μπαταρίας συνεχίζει να αυξάνεται. Όταν φορτιστεί
πλήρως η μπαταρία (περίπου 14V ) ενεργοποιείται το παράλληλο στην μπαταρία
κύκλωμα, που αποτελείται από την R9 και τις D4 έως D7. Συγχρόνως ανάβει το
LED D5 για να δείξει ότι η μπαταρία φορτίστηκε πλήρως. Το τρανζίστορ Τ2 άγει
εξαιτίας της πτώσης τάσεως πάνω στην R9. Αυτό προκαλεί την αγωγιμότητα του
Τ3, το οποίο γειώνει μέρος από το ρεύμα βάσεως του Τ5.

Όταν η τάση της μπαταρίας φτάσει περίπου τα 15V το ρεύμα βάσεως του Τ5 θα
είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα να σταματήσει η φόρτιση της μπαταρίας. Έτσι
εξασφαλίζουμε την προστασία της μπαταρίας από υπερφόρτιση.

Για να προστατευθεί η βαθμίδα αυτή από βραχυκυκλώματα υπάρχουν οι δίοδοι
D2 και D3. Αν για οποιαδήποτε περίπτωση βραχυκυκλωθεί η έξοδος της
βαθμίδας τότε άγουν οι δίοδοι, το Τ3 οδηγείται σε κορεσμό και αποκόπτουν τα
Τ5/Τ6 έτσι ώστε να μην εττιτρέπεται η διέλευση ρεύματος.

To αρχικό ρεύμα φόρτισης πρέπει να ρυθμιστεί μέσω του Ρ1 στα 1.2^.

Κατά την επιλογή των υλικών θα πρέπει να δοθεί ιδαίτερη προσοχή στις ανοχές
κάποιων υλικών δηλαδή των διόδων D4 και D6 γιατί αυτές προστατεύουν την
μπαταρία από υπερφόρτιση.

Η R11 πραγματοποιείται συνδέοντας παράλληλα δύο αντιστάσεις 0,18 Ω / 3 W.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν η έξοδος του U.P.S. είναι ανενεργή δηλαδή δεν
υπάρχει φορτίο και ο διακότττης S1 είναι ανοικτός (μετατροπέας εκτός).

Όταν λειτουργεί ο μετατροπέας και υπάρχει (ρορτίο τότε η τάση στα άκρα της θα
παραμένα σταθερή αφού όσο ρεύμα χρειάζεται ο μετατροπέας θα παρέχεται από
την μπαταρία και από τον φορτιστή / τροφοδοτικό.

Παρατηρούμε επίσης ότι υπάρχουν τρεια ζεύγη από τα τρανζίστορς Τ5ΓΓ6 και
αυτό γιατί το κάθε ζεύγος ανεξάρτητα μπορα να δώσει 6 A σύνολο λοιπόν έχουμε
18 Α.
Τα τρανζίστορ αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν επάνω σε μια ψήκτρα αρκετά
μεγάλης θερμοαπαγωγής μαζί με την γέφυρα ανορθώσεως

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα U.P.S. έχουν περιγραφή στη θεωρητική
ενότητα αυτής της εργοοίας.

Στην συσκευή μας χρησιμοποιούμε μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου (SEALED
LEAD-ACID BATERRY) για να κρατήσουμε το

μέγεθος της κατασκευής σε

αποδεκτά πλαίσια.

Με αυτόν τον τρόπο αποδεσμεύουμε και το χρήστη της συσκευής από την ανάγκη
να παρακολουθεί την κατάσταση της μπαταρίας με πυκνόμετρο και να
συμπληρώνει το νερό του ηλεκτρολύτη στους πόλους της μπαταρίας.

I;

■ >

^

Σχήμα 33. Οι διαστάσεις των συσσωρευτών.

Αλλος λόγος για την χρησιμοττοίηση μπαταρίας μολύβδου κλειστού τύπου είναι
και το γεγονός ότι έχει μικρό όγκο και δεν χρειάζεται συμπλήρωμα το νερό του
ηλεκτρολύτη.

Ένα άλλο πλεονέκτημα των μπαταριών είναι ότι μπορούν να δώσουν υψηλά
στιγμιαία ρεύματα.

Χρόνος εκφορτίσειος

Χρόνος εκφορτίσεως

Σχήμα 34 Χαρακτηριστικές καμπύλες εκφορτισεϋος συναρτήσει του ρεύματος
φορτίου
α) Σε θερμοκρασία 0 βαθμούς Κελσίου
β) Σε θερμοκρασία 25 βαθμών Κελσίου

Μειονέκτημα τους είναι η μικρότερη διάρκεια ζωής από εκείνη των μπαταριών
μολύβδου ανοικτού τύπου.
Τα 12 V DC που χρειαζόμαστε στο U.P.S. μας τα δίνουν

μια μπαταρία της

“HITACHI” με ονομαστική τάση 12 V και ονομαστική χωρητικότητα 12 ΑΗ.

Στο σχήμα 33 φαίνονται οι διαστάσεις της μπαταρίας.

Στο Σχήμα 34 βλέπουμε την χαρακτηριστική καμπύλη της τάσης εκς>όρτισης της
μπαταρίας στο χρόνο, συναρτήσει διαφόρων ρευμάτων εκφόρπσης.

Η καμπύλη αυτή χαράκτηκε με θερμοκρασία δωματίου 25 βαθμούς Κελσίου.

Από τις χαρακτηριστικές αυτές καμπύλες μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η
χωρητικότητα των 12ΑΗ δεν μπορεί να αποδοθεί με εκφορτίσεις με μεγάλα
ρεύματα.

Για παράδειγμα, η καμπύλη εκφόρτισης των 12 A θεωρητικά θα έπρεπε να
κρατήσει μια ώρα, ενώ στην πραγματικότητα διαρκεί 30 λεπτά.

Ακόμη χειρότερο παρουσιάζεται το φαινόμενο με εκφορτίσεις με μεγαλύτερα
ρεύματα.

Στο Σχήμα 34β φαίνονται οι ίδιες καμπύλες εκφορτίσεως αλλά τώρα χαράκτηκαν
με θερμοκρασία δωματίου 0 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ φαίνεται πόσο επηρεάζεται η μπαταρία μολύβδου από την θερμοκρασία.

Η καμπύλη εκφόρτισης με ρεύμα 12 Α, όπου προηγουμένως διήρκησε 30 λεπτά,
τώρα διαρκεί 20 λεπρά και το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες καμπύλες.

Σε αυτό το φαινόμενο οφείλεται και η προτροπή των κατασκευαστών για
λειτουργία της μπαταρίας σε θερμοκρασία δωματίου.
Στην χαρακτηριστική καμπύλη του Σχήματος 35 φαίνεται το ποσοστό της
χωρητικότητας που μπορεί να αποθηκεύσεις η μπαταρία σε ως προς τους
κύκλους φορτοεκφόρπσης.
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Σχήμα 35. Χαρακτηριστική καμπύλη της χωρητικότητας συναρτήσει των κύκλων
φορτοεκφόρτισης σε περίπτωση βαθιών εκφορτίσεων,

εκφορτισεων

50%,

εκφορτίσεων 30%.

Αυτή η καμπύλη μεταβάλλεται ανάλογα του πόσο αφήνουμε τις μπαταρίες να
εχςτορτιστούν σε κάθε κύκλο.

Οι χαρακτηριστικές χαράκτηκαν για τρεις περιπτώσεις εκφόρτισης:

1. 100% εκφόρτιση
2. 50% εκφόρτιση και
3. 30% εκφόρτιση
Από την χαρακτηριστική μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα ότι με εκφόρτιση
100% της μπαταρίας αυτή θα κρατήσα 260 κύκλους, με εκφόρτιση 50% κρατά
500 κύκλους και με εκφόρπση 30% κρατά 1200 κύκλους.

Στην χαρακτηριστική καμπύλη του Σχήματος 36 φαίνεται, για λειτουργία stand-by.

Διάρκεια ζωής (χρόνια)
Σχήμα 36: Χαρακτηριστική καμπύλη χωρητικότητας συναρτήσει του χρόνου.

το ποσοστό χωρητικότητας που μπορεί να αποθηκεύσει η μπαταρία συναρτήσει
του χρόνου.

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MOATAPtAF ΑΠΟ ΕΚΦΟΡΤΤΣΗ

Η βαθμίδα αυτή τταίρνει μέρος σε περίτττωση απώλειας τάσης από το δίκτυο και
απομονώνει τον μετατροπέα όταν η τάση στα άκρα της μπαταρίας πέσει κάτω
από τα Ί 1V.

Στο Σχήμα 37 φαίνεται το κυκλωματικό διάγραμμα της βαθμίδας αυτής (πλαίσιο
με διακεκομμένη γραμμή).

Όταν η τάση της μπαταρίας βρίσκεται σε κανονικό επίπεδο τότε αυξάνεται και η
τάση στα άκρα των R1/P1. Ο πυκνωτής C1 είναι φορτισμένος και άγει η δίοδος
ZENER D4.

Συνεπώς η πύλη του Th2 διαρέεται από κάποιο ρεύμα, αυτό το SCR άγει
διαρέεται ρεύμα μέσω των τυλιγμάτων των ρελαί Ret και Re2 προκαλώντας το
να οπλίσει και να δώσει τάση στον μετατροττέα.

Όταν η τάση χαμηλώσει και φτάσει περίπου στα 11.5 V (ρυθμιζόμενο από το Ρ1)
τότε από την πύλη του Th2 δεν περνά ρεύμα με αποτέλεσμα την αποκοπή του και
τον αφοπλισμό των ρελαί.
Όταν συμβεί αυτό θα ανάψει η LED Dt5 για να μας δείξει ότι το κύκλωμα
προστασίας της μπαταρίας είναι εντός.
Επίσης η βαθμίδα αυτή σε συνδυασμό με τον διακόπτη St χρησιμοποιείται για να
βγάλει εκτός τον μετατροττέα DC/AC με συνέπεια να μην υπάρχει και έξοδος
τάσης στο U.P.S.

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΡΔ ΠΓ.ΙϋΓ.

Στο Σχήμα

38 βλέπουμε το νενικό διάγραμμα λειτουργίας Θεωρητικά μας

χρειάζεται μόνο το τμήμα του κυκλώματος που μετατρέπει την συνεχή τάση 12V
σε εναλλασσόμενη και ο μετασχηματιστής που ανυψώνει την εναλλασσόμενη
τάση σε 230V. Στην πράξη όμως μας είναι απαραίτητα και τα υπόλοιπα μέρη του
κυκλώματος για την ρύθμιση και επιτήρηση του μετατροπέα.

Μια βαθμίδα ισχύος τροφοδοτείται μέσω ενός κυκλώματος επιτήρησης της τάσης
από μια μπαταρία. Η βαθμίδα ισχύος σχηματίζει από την συνεχή τάση μια
εναλλασσόμενη μικρού πλάτους και την οδηγεί στο δευτερεύον πηνίο ενός
μετασχηματιστή δικτύου. Το πρωτεύον πηνίο έχει τον ρόλο της εξόδου και εδώ
διατίθεται η ανυψωμένη εναλλασσόμενη τάση.

Η βαθμίδα οδήγησης τροφοδοτεί την βαθμίδα ισχύος με τα απαραίτητα σήματα
οδήγησης. Στη βαθμίδα οδήγησης καταλήγουν και τα σήματα από τον επιτηρητή
θερμοκρασίας,

των περιοριστή ρεύματος εισόδου και τον ταλαντωτή.

Ο

ταλαντωτής είναι κρυσταλλικός και παρέχει συχνότητα αναφοράς ακριβώς 100
Ηζ.
Έτσι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι στην έξοδο του μετατροπέα θα έχουμε την
επιθυμητή συχνότητα.
Κάτω από τον μετασχηματιστή βλέπουμε έναν οπτοζεύκτη ο οποίος ανιχνεύει το
υπάρχον πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης και το μεταφέρει προς σύγκριση
στον ρυθμιστή.
Ένας μικρός πιεζοβομβιτής σημαίνει συναγερμό σε περίπτωση βλάβης του
οπτοζεύκτη ειδοποιώντας έτσι ότι δεν λειτουργεί πλέον το κύκλωμα ρύθμισης της
τάσης. Το σήμα εξόδου του ρυθμιστή τάσης οδεύει και αυτό στη βαθμίδα
οδήγησης.

Σχήμα 38 Μπλοκ διάγραμμα του μετατροπέα

Στο γενικό διάγραμμα λειτουργίας φαίνονται και όλα τα εξαρτήματα ένδειξης και
ρύθμισης. Όπως βλέπουμε στο ρυθμιστή τάση υπάρχει ένα ποντεσιόμετρο με το
οποίο δίνεται η δυνατότητα

να ρυθμίζεται η τάση εξόδου εντός μιας

συγκεκριμένης περιοχής.

Μια πράσινη LED δείχνει εάν ο μετατροπέας συνεχούς σε εναλλασσόμενη
λειτουργεί κανονικά. Στον περιοριστή ρεύματος μπορούμε να ρυθμίσουμε και το
μέγιστο ρεύμα εισόδου που επιθυμούμε. Η κίτρινη LED μας δείχνει εάν είναι
ενεργοποιημένος ο περιοριστής ρεύματος. Η κόκκινη LED δείχνει αν ο επιτηρητής
θερμοκρασίας έχει ανιχνεύσει θερμοκρασία υψηλότερη από 60 βαθμούς Κελσίου
περίπου.
Δεδομένου ότι ο αντιστροφέας τροφοδοτείται υπό πλήρες φορτίο με ρεύματα της
τάξης 18 A δεν είναι και τόσο εύκολο να βρει κανείς και τον κατάλληλο διακόπτη
θέσης εντός - εκτός λειτουργίας.
Επειδή όμως στο κύκλωμα προστασίας από χαμηλή τάση μπαταρίας υπάρχουν
ήδη ρελαί ισχύος χρησιμοποιούμε τα ίδια και ως κύριο διακόπτη τροφοδοσίας του
μετατροπέα.

ΑΝΑΛΥΣΗ TOY ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

To κύκλωμα του μετατροπέα φαίνεται στο Σχήμα 39. Τα οκτώ τρανζίστορ ισχύος
που βλέπουμε στο δεξιό μέρος του σχήματος αποτελούν την βαθμίδα ισχύος που
αναφέρουμε στο γενικό διάγραμμα λειτουργίας.

Τα τρανζίστορ είναι

ομαδοποιημένα ανά τέσσερα και παραλληλίζονται με τις

αντιστάσεις R5 έως R8/R52 έως R55.

Οι μικρές αντιστάσεις στους εκπομπούς χρησιμεύουν στην ανάδραση ρεύματος
έτσι ώστε να έχουμε ομαλή κατανομή ανάμεσα στα τρανζίστορ.

Οι ομάδες των τρανζίστορ σχηματίζουν μια ενισχυτική βαθμίδα ισχύος. Όλοι οι
συλλέκτες μιας ομάδας συνδέονται με ένα από τα δύο δευτερεύοντα πηνία του
μετασχηματιστή εξόδου Τγ2. Τα άλλα άκρα των δευτερευόντων συνδέονται μέσω
του ρελαί κατευθείαν με τον θετικό πόλο της μπαταρίας. Τα τρανζίστορ ισχύος
συνδέουν τα πηνία περιοδικά με την γείωση. Κατά αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε
να παράγουμε την επιθυμητή τάση 230V στο πρωτεύον του μετασχηματιστή.

Το σήμα οδήγησης για την βαθμίδα ισχύος παράγεται από τον κρυσταλλικό
ταλαντωτή IC1. Ο κρύσταλλος είναι 3,2768 Mhz. Ο ταλαντωτής / διαιρέτης 4060
παράγει από την παραπάνω συχνότητα τετραγωνικό σήμα 200 Ηζ. Το φλιπ-φλοπ
IC2a που ακολουθεί μειώνει την συχνότητα στα 100 Ηζ ( διαίρεση δια του 2). Το
σήμα 100 Ηζ οδηγείται στην είσοδο Ρ11 του δεύτερου φλίπ-φλοπ IC2b, στις
συμπληρωματικές εξόδους του οποίου παίρνουμε δύο αντιφασικά σήματα 50 Ηζ.
Τα δύο σήματα χρονισμού οδηγούνται μέσω των πυλών AND IC3a..d στις βάσεις
δύο τρανζίστορ DARLINGHTON τύπου BD679. Αυτά χρειάζονται ως ενισχυτές
ρεύματος για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε με το απαιτούμενο ρεύμα βάσεις τα
δύο 2Ν3055 που ακολουθούν.

Κάθε 2Ν3055 σχηματίζει με δύο ομάδες 2Ν3771 μια βαθμίδα DARLINGHTON.

Για την σωστή λειτουργία του μετατροπέα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην
συμπίπτουν σε καμιά χρονική στιγμή τα δύο σήματα οδήγησης. Αυτό γιατί αν μια
πάνω και η μια κάτω ομάδες τρανζίστορ άγουν ταυτόχρονα έστω και για λίγο
χρονικό διάστημα, σπαταλούμε άσκοπα ενέργεια από την μπαταρία χωρίς να την
αποδίδουμε στην έξοδο του μετατροπέα. Εκτός αυτού μπορεί να καταστραφούν
και τα τρανζίστορ ισχύος.

Βέβαια τα δύο σήματα οδήγησης είναι εξαρχής αντιφασικά. Εδώ ττάντως
συντομεύουμε τους τταλμούς τους κατά 0,1 msec περιττού με το δικτύωμα R2/C3.

Θεωρητικά θα μπορούσε το κύκλωμα να λειτουργήσει και μόνο με τα εξαρτήματα
που περιγράψαμε έως τώρα. Για περισσότερη ασφάλεια όμως και ακρίβεια
προβλέψαμε τους τελεστικούς ενισχυτές IC4a..d και IC5.

Το σήμα εξόδου 100 Ηζ

του

αναστρέφουσα

του

είσοδο

IC2a

εφαρμόζονται

τελεστικού

IC4b

ταυτόχρονα

(ακίδα

2).

Ο

και

στην

IC4b

είναι

συνδεσμολογημένος ως ολοκληρωτής και στην έξοδο του (ακίδα 1) παίρνουμε μια
τριγωνική τάση 100 Ηζ. Ο συγκριτής lC4b συγκρίνει αυτή την τριγωνική τάση με
το δυναμικό που έχει στην μη αναστρέφουσα είσοδο του (ακίδα 5). Εδώ έχουμε
ταυτόχρονα τρία σήματα συζευγμένα με τις διόδους D3, D6 και D7 σε λογική OR.

Στην έξοδο του συγκριτή (ακίδα 7) έχουμε μια τετραγωνική τάση 100 Ηζ της
οποίας ο λόγος παλμού / παύσης εξαρτάται κατευθείαν από το μέγεθος της τάσης
C7/R29.
Τα IC3b και d ζευγνύουν τα σήματα χρονισμού από το IC2b με το τετραγωνικό
σήμα του συγκριτή. Αν στην έξοδο του lC4b έχουμε παλμούς σύντομης διάρκειας
τότε τα τρανζίστορ ισχύος θα άγουν μόνο για λίγο και η τάση εξόδου του
μετατροπέα θα είναι αντίστοιχα χαμηλή.
Όσο αυξάνει η διάρκεια παλμού του IC4b τόσο αυξάνει και η τάση εξόδου του
μετατροπέα.
Η τάση στην μη αναστρέφουσα είσοδο του IC4b και τελικά η τάση του μετατροπέα
εξαρτάται από τρεις διαφορετικές μονάδες.

•

Από τον επιτηρητή θερμοκρασίας με το IC5

•

Από τον ρυθμιστή τάσης με τον lC4c και

•

Από τον περιοριστή ρεύματος με τον IC4d

ο

τελεστικός της εττιτήρησης θερμοκρασίας είναι συνδεσμολογημένος στην

αναστρέφουσα είσοδο του με μια αντίσταση NTC (Αρνητικού θερμοκρασιακού
συντελεστή) η οποία τοποθετείται στην ψήκτρα των τρανζίστορ ισχύος. Η μη
αναστρέφουσα είσοδος έχει σταθερό δυναμικό μέσω του διαιρέτη R30/R31.

Μόλις θερμανθεί αρκετά η ψήκτρα μειώνεται η τιμή της αντίστασης NTC και στην
έξοδο του IC5 έλκει μέσω της D3 το δυναμικό της μη αναστρέφουσας εισόδου του
IC4b προς την γείωση.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο λόγος παλμού / παύσης του τετραγωνικού
σήματος στην έξοδο του IC4b και μαζί με τον λόγο αυτό μειώνεται και ο μέσος
όρος του ρεύματος της τελικής βαθμίδας και ο μετατροπέας αρχίζει πάλι να
ψύχεται.

Την ώρα που λειτουργεί το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση είναι λογικό
ότι η τάση εξόδου του μετατροπέα θα είναι μικρότερη από την ονομαστική τάση
230V. Η αντίσταση R32 στην ανάδραση του IC5 επιφέρει μια υστέρηση 10
βαθμών Κελσίου περίπου. Έτσι το κύκλωμα προστασίας ενεργοποιείται στους 60
βαθμούς Κελσίου και παύει να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία πέσει στους 50
βαθμούς Κελσίου.
Ο τελεστικός ενισχυτής IC4c που είναι υπεύθυνος για την ρύθμιση της τάσης
συγκρίνει την σταθεροποιημένη τάση αναφοράς (R36/D4) που έχει στην ακίδα 10
με την τάση στην αναστρέφουσα είσοδο του (ακίδα 9).

Η πραγματική τιμή της τάσης μετράται κατευθείαν στην έξοδο του μετατροπέα
μέσω ενός οπτοζεύκτη (T1/La1/La2). Ο οπτοζεύκτης αποτελείται από ένα
περίβλημα διατήρησης απόστασης, ένα φωτοτρανζίστορ BRY62 και δύο
λαμπάκια πυράκτωσης.
Τα λαμπάκια έχουν το πλεονέκτημα ότι φωτοβολούν ευθέως ανάλογα της
πραγματικής ενεργού
κυματομορφής εξόδου.

τιμής της

τάσης,

ανεξάρτητα από

το είδος

της

ο

μεταc7χηματιστής TR1 μετασχηματίζει τα 230 V της τάσης εξόδου σε 9V και

τροφοδοτεί μέσω δύο αντιστάσεων 82 Q τα λαμπάκια La1 και La2. Η βάση του
ΒΡΥ62 πολώνεται με τα P2/R45/R46. Αν το Τ1 φωτιστεί τόσο έντονα ώστε η τάση
στην αντίσταση εκπομπού R41 να φτάσει στο μέγεθος της τάσης αναφοράς στην
D4, θα πέσει η τάση εξόδου του IC4c και θα αρχίσει να φωτοβολεί η πράσινη
LED. Ταυτόχρονα το IC4c θα μειώσει μέσω της D6 το δυναμικό στην ακίδα 6 του
lC4b πράγμα που θα οδηγήσει σε μικρότερο λόγο παλμού / παύσης στην ακίδα 7
και τελικά σε ελάττωση της τάσης εξόδου του μετατροπέα.

Αν η τάση εξόδου πέσει αρκετά ώστε η ακίδα 9 του IC4c να γίνει αρνητική σε
σχέση με την ακίδα 10, τότε ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία και η τάση του
μετατροπέα αυξάνει πάλι.

Με το Ρ2 μπορούμε να ρυθμίσουμε το κύκλωμα για να έχει

στην έξοδο του

σταθερή τάση 230 V.

Ο πιεζοβομβιτής ΒΖ1 χρησιμεύει ως ένδειξη λειτουργίας του κυκλώματος
ρύθμισης της τάσης και σε κανονικές συνθήκες δεν βρίσκεται υπό τάση.

Μόλις ανάψει ένα από τα λαμπάκια ο πιεζοβομβιτής δέχεται τάση μέσω των R50

I

ή R51 και D14 από τον μικρό μετασχηματιστή 9 V και σημαίνει συναγερμό.

Το κύκλωμα περιορισμού του ρεύματος λειτουργεί ως εξής.

Το κομμάτι της οδήγησης συνδέεται με ένα ξεχωριστό αγωγό με την γείωση της
μπαταρίας. Το ρεύμα που διέρχεται από τον αγωγό είναι πολύ μικρό και το
κύκλωμα έχει το ίδιο δυναμικό γείωσης με την μπαταρία.
Η τελική βαθμίδα και ο μετασχηματιστής συνδέονται με την γείωση της μπαταρίας
μέσω της αντίστασης σειράς R48. Η R48 στην ουσία δεν αποτελεί ξεχωριστό
εξάρτημα αλλά συμβολίζει απλώς την αντίσταση του καλωδίου.

1
Στην R48 πέφτει κάποια μικρή ή μεγάλη τάση ανάλογα με το φορτίο. Εξαιτίας
αυτής της τπώσης τάσης το δυναμικό της αναστρέφουσας εισόδου του IC4d είναι
θετικό έναντι της γείακτης.

Με το Ρ1 πολώνουμε την ακίδα 12 του IC4d. Αν η τπώση τάσης στην R48 είναι
μεγαλύτερη της τάσης πόλωσης, το lC4d άγει και έλκει με την έξοδο του την
ακίδα 5 του συγκριτή IC4b προς την γείωση. Έτσι μειώνεται ο λόγος παλμού /
παύσης του τετραγωνικού σήματος οδήγησης της τελικής βαθμίδας, ελαττώνεται η
τάση εξόδου του μετατροπέα και κατ' επέκταση μειώνεται και το ρεύμα.

Με τα ρελαί Re1 και Re2 υλοποιούμε το κύκλωμα προστασίας από χαμηλή τάση
μπαταρίας. Ο χρήστης μπορεί να θέσει τον αντιστροφέα εντός ή εκτός. Το ρελαί
Re2 είναι ένα ρελαί ποιότητας

για αυτοκίνητα και θα πρέπει να καλωδιωθεί

ξεχωριστά. Το ρελαί Re1 είναι ένα κοινό ρελαί και τοποθετείται κατευθείαν πάνω
στην πλακέτα.
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