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προσοχή στον τομέα της κόλυψής τους με ηλεκτρική ενέργεια.
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στον τομέα των συστημάτων Αδιάλειπτου Παροχής Ενέργειας

ή

όπως είναι γνωστότερα, συστήματα UPS.
Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε ημιαγωγά
στοιχεία που συναντούνται σε
πολλές
εφαρμογές
τιον
Ηλεκτρονικών Ισχύος στην Βιομηχανία.
Το

δεύτερο

κεφάλαιο

αναφέρεται

σε εφεδρικές πηγές

ενέργειας.
Λεπτομερέστερη αναφορά στα συστήματα UPS γίνεται
τρίτο

κεφάλαιο,

στο

καθώς και κριτήρια για την επιλογή τους.
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Κ Ε Φ A/VAIO
ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
1 .1 Ημι,αγωγίκά στοίχεΰα ισχύος
Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα μετατροπής ισχύος που

μετα

τρέπουν και ελέγχουν την ηλεκτρική ισχύ χρησιμοποιούν στην
πλειοψηφία τους ημιαγωγικές διατάξεις ισχύος.
Οι διατάξεις λειτουργούν με διακοπτικό τρόπο ο οποίος
προκαλεί

ελάττωση

της απόδοσης.
τρόπου

των απωλειών και επομένως την βελτίωση

Πάντως τα

λειτουργίας

είναι

μειονεκτήματα
ή

παραγωγή

του

διακοπτικού

αρμονικών

γεγονός ότι όλα τα συστήματα και μοντέλα

των

και το

μετατροπέων

τείνουν να γίνουν περισσότερο πολύπλοκα.
Τα ημιαγωγικά
είναι τα παρακάτω :

στοιχεία

ισχύος

σε

γενικές γραμμές

• Δίοδοι
• θυρίστορς
• Τρανζίστορ ισχύος
• MOSFET ισχύος
Στο κεφάλαιο αυτό περί γράφονται τα χαρακτηριστικά των
παραπάνω στοιχείων.
Οι σημερινοί ημιαγωγοί ισχύος έχουν αναπτύχθει με μια
δυναμικά επαναστατική πρόοδο στα τελευταία εικοσιπέντε
χρόνια.
Το πυρίτιο και άλλα παρόμοια υλικά που χρήσιμοποιούνται σήμερα, πιθανώς θα συνεχίσουν να χρησιμοποιού
νται στο προσεχές μέλλον. Οι πρόοδοι της συνεχώς αναπτυσ
σόμενης τεχνολογίας και οι νέοι μέθοδοι κατασκευής βοηθούν
την ολοκλήρωση των κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου, ελαχι
στοποιώντας το μέγεθος και το κόστος.
1.1.1 Δίοδοι ισχύος
δίοδοι ισχύος παρέχουν μη ελεγχόμενη ανόρθωση
γενικά ανατροφοδότηση στη λειτουργί
:ιστροφέω

Έχουν τη δομή Ρ - Ν και κατασκευάζονται με

τεχνικές

διά

χυσης .
Οι

ανορθωτές

βιομηχανικής συχνότητας έχουν χαρακτη

ριστικές αργής επανάκτησης και

υπάρχουν

για

ονομαστικές

τιμές υψηλών τάσεων και ρευμάτων μέχρι 5000 V και 2000 Α.
Οι εφαρμογές αυτών των διατάξεων περιλαμβάνουν φορτιστές
μπαταριών,

ηλεκτρική έλξη,

ηλεκτρομηχανικές και ηλεκτρο

χημικές εφαρμογές, τροφοδοτικά, συγκολλήσεις και συστήματα
αδιαλλείπτου παροχής (UPS).

Δίοδοι με γρήγορη επανάκτηση

χρησιμοποιούνται σε ανορθώσεις υψηλής συχνότητας και σε
διακοπτικές εφαρμογές,
όπου το ρεύμα και ο
χρόνος
επανάκτησης
εφαρμογών.

εΰναι

πολύ

σημαντικά σε κυκλώματα αυτών των

Οι ηλεκτρικές και θερμικές χαρακτηριστικές των διόδων
ισχύος

είναι

κάτι

ανάλογο

μ ’αυτές

των

θυρίστορς

που

εξετάζονται σε επόμενο κεφάλαιο.
1.1.2
Το

θύριστορ SCR

βυρίστορ

SCR

είναι

ένας

ελεγχόμενος ανορθωτής

πυριτίου (Silicon Controlled Rectifier) που μπορεί να
θεωρηθεί σαν συνδυασμός δύο τρανζίστορς όπως φαίνονται στο
σχήμα 1.1 (σελ β).

Οταν στην πύλη (gate) του θυρίστορ δεν

υπάρχει παλμός έναυσης, ανεξάρτητα αν αυτό είναι θετικά
πολωμένο, δεν υπάρχει ροή ρεύματος μέσω του θυρίστορ. Για
να μεταβεί στην κατάσταση αγωγής πρέπει στην πύλη

του

να

δοθεί παλμός έναυσης, με την προύπόθεση ότι αυτό είναι
θετικά πολωμένο.
Έτσι το στοιχείο όταν βρεθεί στην
κατάσταση αγωγής μετά την εφαρμογή του παλμού έναυσης, θα
εξακολουθεί να παραμένει στην κατάσταση αυτή, ακόμα και αν
ο παλμός έναυσης αφαιρεθεί.
Η κατάσταση αγωγής μπορεί να διακοπεί
ρεύμα το οποίο

μόνο

όταν

το

ρέει μέσα από το θυρίστορ διακοπεί ή μηδε

νιστεί.
Ακόμα η κατάσταση αγωγής
πολικότητα της ανόδου γίνει αρνητική

διακόπτεται όταν η
σε σχέση με την

κάθοδο.
Οι απαιτούμενες στάθμες ρεύματος και τάσης για την
έναυση ενός θυρίστορ εξαρτώνται από τη θερμοκρασία επαφής
του στοιχείου που ενεργοποιείται. Όταν η θερμοκρασία

EiTOUpvto ενός τυπικού θυρίο

Χαρακτηριστική καμπύλη τόαης-ρεύματος ενός τ
θυρίστορ.

1 ΑΝΟΡΕ
THYRISTOR (SCK)
50 AMP

επαφής μεγαλώνει η πύλη γίνεται περισσότερο ευαίσθητη.

Το

αντίθετο ισχύει για θερμοκρασίες μικρότερες της κανονικής.
Συνεπώς για αξιόπιστη λειτουργία σε περίπτωση εφαρμογών σε
χαμηλές θερμοκρασίες,
αρκετού ρεύματος
αναφέρει

στις

είναι απαραίτητη η πρόβλεψη παροχής

στην πύλη του θυρίστορ.

0 κατασκευαστής

προδιαγραφές για κόθε τύπο στοιχείου,

τις

απαιτήσεις ρεύματος για την ένσυση της πύλης.
Στον πίνακα 1.2 (σελ.

10) παρουσιώζονται οι

προδια

γραφές του θυρίστορ τύπου IR 71R.
Από την χαρακτηριστική του θυρίστορ διαπιστώνουμε ότι
μπορεί να βρίσκεται σε μια από τις ακόλουθες τρεις
καταστάσεις :
1.

Κατάσταση διέλευσης : Το

κατάσταση αγωγής.
2. Κατάσταση

θετικής

θυρίστορ

αποκοπής

βρίσκεται

σε

: Το θυρίστορ είναι

θετικά πολωμένο αλλά βρίσκεται σε κατάσταση αποκοπής.
Αν
στην κατάσταση αυτή δοθεί παλμός έναυσης στην πύλη τότε το
θυρίστορ μεταβαίνει στην κατάσταση διέλευσης.
3.

Κατάσταση αρνητικής αποκοπής : Το θυρίστορ μπορεί

να μεταβεί στην κατάσταση αυτή,

όταν

μια

αρνητική

τάση

εφαρμοστεί μεταξύ ανόδου και καθόδου.

Έτσι αν το θυρίστορ

βρίσκεται

και

στην

κατάσταση

διέλευσης

αρνητική τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου,
στην

κατάσταση

εφαρμοστεί μια
τότε

μεταβαίνει

αρνητικής αποκοπής οπότε και έχουμε σβέση

του θυρίστορ,
θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο

αυτό

ότι

αν

η

τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου, στην ορθή πόλωση, φτάσει
την οριακή τιμή δηλαδή την κρίσιμη τάση αποκοπής, τότε το
θυρίστορ

μεταβαίνει

από

την

κατάσταση θετικής αποκοπής

στην κατάσταση διέλευσης χωρίς να δοθεί παλμός έναυσης.
Επίσης αν η τάση ανόδου στην περιοχή της αρνητικής
αποκοπής υπερβεί ένα ορισμένο όριο, τότε το θυρίστορ χάνει
την ιδιότητα αποκοπής και το ρεύμα ανόδου Ι α παίρνει μεγά
λες τιμές.
Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι η καταστροφή του
θυρίστορ.
σπασης .

Το όριο αυτό της τάσης

ονομάζεται

τάση

διά

international rectifier

■71 RA, 7 Λ RB, 71 REH, SIM30S1
SERIES
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R M S
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IR 71H.

S C R e

Ελεγχος του βυρίστορ
Στο προηγούμενο κεφάλαιο σναφέραμε
βρΟσκεται

σε

κατάσταση

αγωγής

έναυσης στην πύλη του.
χουν

βυρίστορς,

ότι

μόνο

όταν

το

βυρίστορ

δεχθεΟ παλμό

Έτσι όλες οι διατάξεις που περιέ

πέρα

από την προστασία και τις ψυκτικές

διατάξεις, περιέχουν και το σύστημα ελέγχου των θυρίστορς.
Το σύστημα ελέγχου είναι το πλέον απαραίτητο τμήμα σε
διατάξεις με βυρίστορς
γιατί

παράγει

(μετατροπείς,

παλμούς

ανορθωτές

κ.τ.λ.),

αναγκαίους για την λειτουργία των

θυρίστορς, που μεταφέρονται στις πύλες τους (gates) και τα
κάνουν να άγουν.
Οι παλμοί ελέγχου συγχρονίζονται στην
σίας

και

αποτελεί
παλμών.

το
το

φυσικό
σημείο

σημείο

έναυσης

αναφοράς

Στο σύστημα ελέγχου, οι
υποστούν μια φασική μετατόπιση,
αναφοράς,
ελέγχου.

για

τον

τάση

τροφοδο

του πρώτου παλμού,
συγχρονισμό

των

παλμοί έναυσης μπορούν να
σε σχέση με το σημείο

με την βοήθεια μιας τάσης που ονομάζεται τάση
Με τον τρόπο αυτό, το στιγμιαίο άνοιγμα των

θυρίστορς μπορεί να μεταβληθεί με μια καθυστέρηση η οποία
ονομάζεται γωνία ελέγχου ή γο^νίσ καθυστέρησης και συμβο
λίζεται με το γράμμα α.
Η φασική μετατόπιση

των παλμών έναυσης (η μεταβολή

δηλαδή της γωνίας α) μπορεί εύκολα να επηρεαστεί από ένα
εξωτερικό σήμα.
Το αποτέλεσμα της μετατόπισης των παλμών
έναυσης είναι η μεταβολή της τάσης εξόδου του μετατροπέα.
Συγκριτικά με το βασικό κύκλωμα ενός μετατροπέα με
θυρίστορ, το κύκλωμα του συστήματος ελέγχου είναι πραγμα
τικά πολύπλοκο.
Για να ανάψει σίγουρα ένα θυρίστορ στο μικρότερο
δυνατό χρόνο, πρέπει το ρεύμα της πύλης του να έχει
γρήγορο χρόνο ανόδου μέχρι τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή.
Αυτή

η

έναυση

μπορεί

να

γινεί

είτε

με εφαρμογή ενός

συνεχούς ρεύματος στην πύλη ή με παλμούς.
Γρηγορότερος χρόνος ανόδου πετυχαΐνεται
την

τεχνική

των παλμών,

καλύτερα

με

όπου το κύκλωμα ελέγχου παράγει

έναν παλμό με γρήγορη άνοδο και διάρκεια ικανή να δώσει
στο ανοδικό ρεύμα αρκετό χρόνο ώστε να φτάσει την τιμή του

κρίσιμου

ρεύματος

έναυσης.

Τα πλεονεκτήματα των παλμών

είναι ότι καταναλώνεται πολύ μικρότερη
συγκριτική

μ'

ένα

συνεχές

ισχύς

στην

πύλη,

ρεύμα και ακόμη ο χρόνος της

έναυσης είναι ακριβέστερος.
Σ' ένα κύκλωμα
αντίστροφο

ρεύμα

ελέγχου,
πύλης,

πρέπει

προς

να

αποφυγήν

αποφεύγεται

κατανάλωσής ισχύος στήν πύλή και ή εισαγωγή ρεύματος
πύλή

όταν

το

της υπερβολικής
στήν

το βυρίστορ είναι πολωμένο αντίστροφα γιατί βα

αυξήβεί το ρεύμα διαρροής.
Τα πιο πολύπλοκα κυκλώματα
περισσότερα

έναυσης,

περιέχουν

στάδια στα ηλεκτρονικά τους μέρη.

πολύ

Κυκλώματα

ελέγχου αυτού του είδους, μπορούν να βασίζονται στην
αλληλοσύνδεση μιας τάσης ανηφόρας και της εξωτερικής τάσης
ελέγχου, για την ακριβή εκκίνηση, στην ίδια
στιγμή, σε κάθε κύκλο της γεννήτριας παλμών.

χρονική

Έτσι τα κυκλώματα αυτα θα περιλαμβάνουν εισόδους

για

τον περιορισμό του μήκους της παλμοσειράς και θα μπορούν
να εξασφαλίσουν ότι θα εμφανιστεί ο παλμός στην πύλη του
θυρίστορ σε μια ορισμένη γωνία.
Ακόμη τα κυκλώματα
ελέγχου αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνεργάζονται με
άλλες

μονάδες και να λαμβάνουν σήματα για εξωτερικά χαρα-

κτήριστικά με ανάδρασή όπως ταχύτήτα, τάσή φορτίου κ.α.
1.1.3

Το τρανζίστορ ισχύος

Γενικά
Το τρανζίστορ είναι ένα στοιχείο τριών στρωμάτων ΡΝΡ
ή ΝΡΝ όπως φαίνονται στο σχήμα 1.3α.
Το σύνολο αυτύ>ν των στρωμάτων
σμένο

είναι

ερμήτικά

κλει

σε μεταλλικό ή πλαστικό περίβλημα για να προστατεύ

εται από την υγρασία και τις μηχανικές καταπονήσεις.
Το
τρανζίστορ επίσής χαρακτηρίζεται από το βασικό υλικό από
το οποίο έχουν γίνει τα τμήματα Ρ,Ν.
Έτσι έχουμε τρανζί
στορ γερμανίου (Ge) ή πυριτίου (S1).
Τα εξωτερικά τμήματά του είναι ο εκπομπός (emitter)
και ο συλλέκτης (collector).

Το τμήμα που είναι

τους και που είναι πολύ λεπτότερο,

ανάμεσά

με πολύ λιγότερο άτομα

πρόσμιξής, λέγεται βάση (base).
Στα τμήματα αυτά γίνονται και οι συνδέσεις με τα υπό-

BIT

ΒΙΕΙ

Τρανζίστορ τύπου Ρ-Ν

λοιπά μέρη του κυκλώματος στο onoCo βρίσκεται
1.1.4

Το τρανζίστορ σε λειτουργία διακόπτη.

Στην πράξη σε εφαρμογές ηλεκτρονικών ισχύος, το τραν
ζίστορ λειτουργεί σαν διακόπτης.
Το τρανζίστορ όταν βρίσκεται στην κατάσταση αποκοπής
δηλαδή με ρεύμα βάσης μηδέν (lb=0), είναι σαν ένα ανοιχτό
κύκλωμα.
VcE

Στην αποκοπή το τρανζίστορ δεν άγει και η

τάση

(συλλέκτη - εκπομπού) είναι πρακτικά η τάση της πηγής

Vcc- Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα πολύ μικρό ανάστροφό
ρεύμα από τόν εκπομπό στον συλλέκτη.
Οταν η επαφή βάσης - εκπομπού πολωθεί κατά
φορά

τότε

την

τρανζίστορ στον κορεσμό οπότε συμπεριφέρεται σαν
διακόπτης (σχήμα 1.3β) .
Η

ορθή

δημιουργείται ένα ρεύμα βάσης Ib που φέρνει το

λειτουργία

διακόπτη

είναι

δυνατή

παλμοδότηση της βάσης με παλμούς τάσης,
λειτουργία.

με

κλειστός
κατάλληλη

για την on -

off

Για να διατηρηθεί ο έλεγχος στην κατάσταση κορεσμού
και να αποφεύγουμε την υπερφόρτιση της βάσης, το ρεύμα Ib
πρέπει να είναι μόλις ικανό να διατηρήσει τον κορεσμό.
Κατά

την έναυση,

στην αρχή το ρεύμα βάσης πρέπει να

είναι υφηλό έτσι ώστε να προκληθεί γρήγορη έναυση.
σβέση

το

Στην

ρεύμα βάσης πρέπει να μειώνεται με ρυθμό που να

μπορεί να ακολουθήσει το ρεύμα του συλλέκτη έτσι
αποφευχθεί μια δευτερεύουσα εκκίνηση.

ώστε

να

Σχ. 1.3β Το τρανζΟστορ σε λειτουργία διακόπτη
Το τρανζίστορ στην λειτουργία του σαν διακόπτης έχει
χαμηλές απώλειες,

που οφείλονται στο μικρό ρεύμα διαρροής

όταν άγει και στην τάση κορεσμού με το ρεύμα συλλέκτη όταν
είναι κλειστός.
Τυπικά η τάση κορεσμού ενός τρανζίστορ πυριτίου (Si)
είναι περίπου 1,1 V.
Γενικά όμως οι απώλειες του τρανζίστορ στην λειτουρ
γία του σαν διακόπτης, μπορεί να είναι σημαντικές.
Αυτό
γίνεται γιατί στην διακοπτική του λειτουργία
κατά μήκος του και το ρεύμα του,

και

η

τάση

μπορεί να πάρουν μεγάλες

τιμές και το γινόμενό τους με τον χρόνο διακοπής να δίνουν
την απώλεια για μια λειτουργία του διακόπτη.
Οταν υπάρχει μεγάλη συχνότητα λειτουργίας του τρανζί
στορ σαν διακόπτη, μπορεί να ειπωθεί ότι η κύρια πηγή απω
λειών οφείλεται στην διακοπτική του λειτουργία.
Οι
ακριβείς όμως απώλειες που οφείλονται στην λειτουργία αυτή

είναι συνάρτηση των παραμέτρων του κυκλώματος φορτίου
της μορφής της μεταβολής του ρεύματος βάσης Ib·
Σε σύγκριση με το βυρίστορ (σαν διακόπτης),
τρανζίστορ ισχύος είναι
μικρότερο από 1 - 2

πιο

μδθο,

γρήγορο

με

χρόνο

και
το

διακοπής

αλλά οι απαιτήσεις οδήγησης της

βάσης του τρανζίστορ είναι περισσότερες

από

εκείνες

της

πύλης (gate) του θυρίστορ.
Ως

προς

την

υπερφόρτιση,

η

ονομαστική

τρανζίστορ ισχύος είναι πολύ μικρότερη
θυρίστορ.

Το

τρανζίστορ

με

από

μπορεί να σβήσει ενώ άγει το ρεύμα φορτίου,
στορ

η

πύλη

τιμή

του

εκείνη

του

έλεγχο ρεύματος βάσης Ib,
ενώ στο θυρί

χάνει τον έλεγχο μετά την έναυση και για τη

σβέση χρειάζεται διάταξη μετάβασης (για DC).
Με κατάλληλο βοηθητικό κύκλωμα,

το τρανζίστορ μπορεί

να παράγει το δικό του ημιτονοειδές κύμα,
οποίου,

η συχνότητα του

εξαρτάται από τις σταθερές του βοηθητικού

κυκλώ

ματος.
Στην περίπτωση αυτή το τρανζίστορ ενεργεί σαν
ταλαντωτής και χρησιμοποιείται μ' αυτήν τη μορφή στους
στατικούς αντιστροφείς .
Τα κύρια ημιαγωγό αυτά στοιχεία χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή των κυρίων μερών των UPS συστημάτων και η
διάρκεια ζωής τους είναι πρακτικά και τυπικά ακαθόριστη αν
τροφοδοτούνται σωστά.

1.2

ΗΜΙΆΓΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ

Τα ημιαγωγικά κυκλώματα ισχύος

(solid

state)

είναι

εκείνα τα κυκλώματα τιου αποτελούνται στην πλειοψηφίσ τους,
από

ημιαγωγούς (διόδους,

θυρίστορς κ.α.).

Τα κυκλώματα

που χρησιμοποιούνται περισσότερο σε διατάξεις ισχύος είναι
συνήθως ανορθωτές, αντιστροφείς και στατικοί διακόπτες.
κύρια εργασία τους είναι η τροφοδοσία του φορτίου

με

Η
την

απαιτούμενη ισχύ, εναλλασόμενη ή συνεχής (αντιστροφείς και
αναρθωτές), αλλά και ο έλεγχος αυτού για τυχόν σφάλματα
από βραχυκυκλώματα ή υπερβάσεις

οριακών

τιμών

(στατικοί

διακόπτες) .
Τα κυκλώματα αυτά με χρήση ημιαγωγών, παρέχουν μεγάλη
αξιοπιστία,

έχουν

μικρότερο όγκο και κόστος,

δεν χρειά

ζονται μεγάλη και τακτική συντήρηση και μεγάλο χρόνο ζωής.
Τα πλεονεκτήματά τους αυτά τα κάνουν αρκετά εύχρηστα και
σε συνδυασμό με την συνεχή ανάπτυξη των ημιαγωγών διαδί
δονται σε όλο και περισσότερες εφαρμογές ισχύος.
1.2.1

Ανορθωτής - Φορτιστής

Οι σημερινοί στατικοί ανορθωτές - φορτιστές
με μεγαλύτερη αποδοτικότητα το
χαρακτηριστικές που προηγουμένως

παρέχουν

απαιτούμενο φορτίο με
ήταν πραγματοποιήσιμες

μόνο με την χρήση ζεύγων μηχανών - γεννητριών.
Υπάρχουν τρεις βασικοί μέθοδοι για φόρτιση μπαταρίας:
Α. Με σταθερό ρεύμα
Β. Με δύο ταχύτητες
Γ. Αυτοελεγχόμενη.
Η τρίτη μέθοδος είναι και η καλύτερη γι τί η ταχύτητα
της φόρτισης, ελαττώνεται όταν αυξάνεται το φορτίο της
μπαταρίας. Οι ανορθωτές συνήθως τροφοδοτούντι
από πηγές
εναλλασσόμενης τάσης που υπάρχουν στις κατά τόπους μονά—
δες .
Το ημιαγωγό στοιχείο που χρησιμοποιείται πιο συχνά
στους καινούργιους φορτιστές, είναι η δίοδος πυριτίου. Οι
χαρακτηριστικές της είναι καλύτερες, έχει απεριόριστο χρό
νο ζωής και αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.
Για την λήψη από το μονοφασικό εναλλασόμενο ρεύμα,
συνεχούς (DC), χρησιμοποιούνται τρία βασικά κυκλώματα

ανόρβωπης.
A. Ανορθωτής ημικύμστος.
Β. Ανορθωτής πλήρους κύματος με μεσαία λήψη
Γ. Ανορθωτής πλήρους κύματος με γίφυρα.
Για την κάλυψη
τριφασικοί ανορθωτές.

μεγαλύτερης

ισχύος

χρησιμοποιούνται

Για τον έλεγχο των ανορθωτών χρησι

μοποιούνται θυρίστορς SCR που ρυθμίζουν την συνεχή τάση
εξόδου ±0,5%, μεταβάλουν την τάση γραμμής ±10% και την
συχνότητα από ±50% στους 60 κύκλους.
Η ψύξη του ανορθωτή για μικρές μονάδες (1 μέχρι 100
KW) επιτυγχάνεται με φυσική κυκλοφορία αέρα.
Για μεγαλύ
τερες όμως μονάδες (από 40 - 300 KW) χρησιμοποιείται τεχ
νητή κυκλοφορία αέρα για περισότερη και πιο σίγουρη ψύξη.
Αυτό επιτυγχάνεται μ' έναν ανεμιστήρα οδηγούμενο
μία τριφασική μηχανή.

από

Αυτές οι μονάδες κατασκευάζονται για κυκλώματα εισό
δου με 208, 230 V AC και 460 V (3Φ) στα 60 Ηζ και για
φορτία από 25 μέχρι 1000 Α.
Ακόμα

μερικές

μονάδες

περιέχουν σαν συμπληρωματική

προστασία έναν πνευματικό διακόπτη, ο οποίος βγάζει εκτός
τον φορτιστή όταν διακοπεί ο αέρας ψύξης.
Ο διακόπτης
αυτός υπάρχει στο κύκλωμα των διακοπτών εκκίνησης
μονάδας μαζί με τους διακόπτες start - stop.

της

Για την εκλογή του σωστού φορτιστή για κάθε εφαρμογή,
ισχύει ένας τύπος που καθορίζει την απαίτηση σε αμπέρ μιας
μπαταρίας για τον επαναφορτισμό της.
ΑΗ

όπου : A

X

1,15

= χαμηλότερη ικανότητα φόρτισης σε Amp.

ΑΗ = αμπερωρια της μπαταρίας (Akr)
Τ
L

= σπαιτούμενος χρόνος επαναφόρτισης (ώρες).
= φορτίο συνεχώς συνδεδεμενο στην μπαταρία (Amp)

1,15 = συντελεστής απόδοσης φορτίου.
Παράδειγμα :
Αν μια μπαταρία των 200 Ah έχει εκφορτιστεί κατά 50%,
με

πόσο

ρεύμα

πρέπει να τροφοδοτηθεί για 10 ώρες για να

τροφοδοτήσει φορτίο 6Α.

(200 χ 0,5)ΑΗ χ 1,15
6 = 17,5 Amp

1.2.2 θεωρία και, λειτουργία στατικού αντιστροφέα
Γενική
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ένας καθορισμός και περι
γραφή της απλοποιημένης θεωρίας και λειτουργίας των στα
τικών αντιστροφέων.
Το πιο σπουδαίο κομμάτι σ'ένα σύστημα αδιάκοπης
παροχής ισχύος είναι ο αντιστροφέας και εκτελεί την
αντίθετη λειτουργία με τον ανορθωτή.
Η λειτουργία του είναι να μετατρέπει την συνεχή
DC, που παράγουν οι ανορθωτές ή οι μπαταρίες,
λασσόμενη την οποία παρέχει στο κρίσιμο φορτίο.
Ο αντιστροφέας αποτελείται από τρία

τάση

σε εναλ

σημαντικά

χεία που το καθένα εκτελεί και μια βασική λειτουργία.

στοι
Τα

στοιχεία αυτά είναι :
• ο ταλαντωτής
• ο αντιστροφέας με θυρίστορς SCR
• τα ρυθμιστικά φίλτρα
I
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Σχ. 1.4 Κύρια μέρη του αντιστροφέσ
Ο ταλαντωτής καθορίζει την συχνότητα λειτουργίας μέσα
οτα όρια ± 0,5% μέχρι ± 1% Ηζ,
σίας .
Με τον συγχρονισμό
σήμα ή τη συχνότητα ενός

σε όλες τις συνθήκες εργα

του ταλαντωτή από ένα εξωτερικό
άλλου αντιστροφέα, μπορεί να

ελεγχθεί η γραμμή συγχρονισμού του Ιδιου του αντιστροφέα ή
η παράλληλη λειτουργία του με έναν δεύτερο.
Ένα βασικό κύκλωμα ταλαντωτή φαίνεται στο σχήμα 1.5.
Το βασικό αυτό κύκλο^μα ταλαντωτή αποτελείται από
μετασχηματιστή με πυρήνο κορεσμού,

ένα

ένα οποιοσδήποτε τύπου

τρανζίστορ. Η συχνότητα του ταλαντωτή είναι ανάλογη με το
συνεχές (DC) τροφοδοτούμενο ρεύμα.

Σχ. 1.5 : Τυπικό κύκλωμα ταλαντωτή τετραγωνικού κύματος
Η αρχή λειτουργίας είναι ίδια με αυτή
ζόμενου

κυκλώματος,

με

ενός

συντονι-

τον ταλαντωτή να δέχεται παλμούς

συνεχούς τάσης (DC) μέσω του τρανζίστορ,

κατά τη διάρκεια

ενός μικρού τμήματος του κάθε κύκλου.
Η συχνότητα εξόδου
του ταλαντωτή ρυθμίζεται με τον συντονισμό του κυκλώματος
LC (αυτεπαγωγή L και πυκνωτής C). Μια μεταβλητή αντίσταση
ελέγχου κάνει αυτήν την λειτουργία.
Οταν

συντονιστεί

το κύκλωμα,

η συχνότητα παραμένει

σταθερή και είναι ανεξάρτητη από το φορτίο και από την
τάση εισόδου, σε αντίθεση με περιστροφικές διατάξεις οι
οποίες παρείχαν συχνότητα με πολλές όμως μεταβολές. Με τη
λειτουργία του ταλαντωτή,
το πλάτος των παλμών και η
ζητούμενη συχνότητα της εξόδου του αντιστροφέα μπορούν να
μείνουν σταθερά.
Εκτός από την βασική συχνότητα,

ο ταλαντωτής παράγει

και σήματα αναγκαία για την σωστή έναυση των θυρίστορς του

ανχιστροφέα.
1.2.2α Μονοφασικός αντιστροφέας
0 αντιστροφέας με ΟυρΙστορς
Rectifier)

ε(ναι

το

SCR

(Silicon

Controled

πιο κρίσιμο από τα σημαντικά κυκλώ

ματα.

Λειτουργεί σαν ένα κύκλωμα

νοντας

τα

διακοπτών

ανοιγοκλεί-

θυρίστορ με το τετραγωνικό κύμα του ταλαντωτή.

Η έξοδος του αντιστροφέα είναι επίσης τετραγωνικό κύμα

με

μια ενίσχυση ανάλογη με την συνεχή τάση εισόδου.
Το

θυρίστορ

στον

αντιστροφέα εμποδίζει την ροή του

ρεύματος στην ορ(>ή κατεύθυνση μέχρις
ένας παλμός έναυσης στην πύλη του.

ότου

να

εφαρμοστεί

Μπορεί εύκολα να ανοί

ξει
(turn on) από έναν παλμό του ταλαντωτή αλλά όμως δεν
είναι εξ'ίσου απλή η σβέση του.
ρεύμα

Για να σβήσει το θυρίστορ πρέπει να μηδενιστεί το
του, οπότε και λειτουργεί σαν ανοιχτός διακόπτης.

Με εναλλασσόμενο ρεύμα, το θυρίστορ σβήνει κάθε φορά που η
κυματομορφή περνάει από το μηδέν
(σαν ανορθωτής).
Με
τροφοδότητη όμως συνεχούς ρεύματος (DC),

για να σβήσει το

θυρίστορ, πρέπει το ορθό ρεύμα να ελαττωθεί στο μηδέν ή να
εφαρμοστεί μια αρνητική τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου του
θυρίστορ.
Η τεχνική αυτή με την οποία επιτυγχάνεται η σβέση του
θυρίστορ ονομάζεται μετάβαση (commutation).
Μετάβαση στο θυρίστορ μπορεί να

γίνει

με

τις

ακό-

λο\)θες μεθόδους
α. Φυσική μετάβαση με
I. Μετάβαση λόγω φορτίου (Load commutation) όπου η
σβέση γίνεται λόγω της φύσεως του φορτίου.
II. Μετάβαση λόγω πηγής εισόδου (Line commutation). Η
σβέση γίνεται λόγω της φύσης της πηγής εισόδου
(π.χ. AC).
β . Εξαναγκασμένη μετάβαση με :
I. Μετάβαση με παλμό ρεύματος.
II. Μετάβαση με παλμό τάσης.
Στην

πράξη

μετάβαση

πετυχαίνεται με έναν πυκνωτή ο

οποίος αποθηκεύει ενέργεια για μισό κύκλο και εκφορτίζεται
στην ανάστροφη κατεύθυνση όταν αρχίζει

ο

επόμενος

μισός

κΟκλος, οδηγώντας έτσι το ρεύμα του βυρΰστορ στο μηδέν.
Εξαναγκασμένη μετάβαση πραγματοποιείται με
σβεση

στο κύκλωμα ενός πυκνωτή C,

την

πρό-

μιας αυτεπαγωγής L και

δύο διόδων, (blocking diodes) DA και DB.
Η αρχή λειτουργίας είναι η ακόλουθη (σχ. 1.6) :
Οταν άγει το θυρίστορ A ο πυκνωτής
θετική

πολικότητα (σχήμα 1.6Α).

C

φορτίζεται

με

Μετά από μισό κύκλο και

όταν το θυρίστορ Β παλμοδοτηθεί από τον

ταλαντωτή

(σχήμα

1.6Β), η ενέργεια που αποθηκεύτηκε στον πυκνωτή στον πρώτο
μισό κύκλο, εκφορτίζεται στην αντίθετη διεύθυνση στην αρχή
του δεύτερου μισού κύκλου.

Σχ.1.6 : Λειτουργία μονοφασικού αντιστροφέα με μεσαία λήψη
Η

ενέργεια

στον

πυκνωτή συγκροτεί το ρεύμα φορτίου

μέχρις ότου το θυρίστορ A να ξανασποκτήσει την ικανότητα
αποκοπής.
Οι δίοδοι εμποδίζουν το σήμα σβέσης να περάσει
μέσα από τον μετασχηματιστή.
Το πηνίο καθορίζει

τα

όρια

του

ρεύματος

διάρκεια του περιοδικού διαστήματος της σβέσης.

κατά

τη

Όταν ώγει το βυρίστορ Β φορτίζεται ττάλι ο πυκνωτής
αλλά

με

αντίθετη

πολικότητα,

C

οπότε και αντιστρέφεται η

πολικότητα της τάσης εξόδου.
Μετά από έναν κύκλο, το θυρίστορ A παλμοδοτεtται πάλι
από το τετραγωνικό σήμα του
λειτουργίας

ταλαντωτή

και

η

σειρά

τής

επαναλαμβάνεται η ίδια κάθε φορά που τα θυρί-

στορς παλμοδοτουνται και άγουν

από

τους

εναλλασσόμενους

παλμούς του ταλαντωτή.
Ο χρόνος της μετάβασης είναι περίπου 5 - 3 0 μ3θθ σε
σύγκριση με τον χρόνο λειτουργίας του θυρίστορ που είναι
περίπου 20 msec.
Με την
αντιστροφέα,
ορίζεται
στορς.

από

δράση του μετασχηματιστή, η τάση εξόδου του
είναι ένα τετραγο.ιν ικό κύμα με συχνότητα που
την

ταχύτητα

ανοιγο-κλεισίματος των θυρί-

Ο μονοφασικός αντιστροφέας με μεσαία λήψη αυτομετασχηματιστή είναι για φορτία από 1-10 KVA και χρησιμο
ποιείται κυρίως για πηγές, δυναμικού 12, 24 και 48 V DC.
1.2.2β Αντιστροφέας με κύκλωμα γέφυρας
Οι μονοφασικοί αντιστροφείς με
κύκλωμα
γέφυρας
χρησιμοποιούνται για φορτία από 10 - 50 KVA και κυρίως για
πηγές με δυναμικό 120, 240 και 600 V DC.
Το

κύκλωμα

χρησιμοποιεί τέσσερα θυρίστορ σαν διακό

πτες, που η ταχύτητα ανοιγόκλεισής τους,
χνότητα του αντιστροφέα.

καθορίζει τη συ

Χρησιμοποιώντας τη συνδεσμολογία

γέφυρας, λαμβάνεται μια καλύτερη κυματομορφή εξόδου.
Για τον λόγο αυτό πολλοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν
το κύκλωμα γέφυρας με θυρίστορς

SCR,

για

μονάδες

αντι-

στροφέων πάνω από 2 KVA.
Η

λειτουργία

του μονοφασικού αντιστροφέα με κύκλωμα

γέφυρας φαίνεται στο σχήμα 1.7 και γίνεται ως εξής :
Τα θυρίστορς A και D παλμοδοτούνται από τον ταλαντωτή
και ανάβουν. Η συνεχής τάση προκαλει την ροή του ρεύματος
από το θετικό άκρο (+), μέσω του φορτίου, μέσω του
θυρίστορ D και κατόπιν πίσω στο αρνητικό (-) άκρο της
πηγής (σχ. 1,7 Α, Ε) .

Πριν από το τέλος του πρώτου κύκλου

άγουν τα θυρίστορς A και Β (το A πριν σβήσει και το Β όταν
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αντιστροφέα γέφυρας.

αρχίζει να άγει),

οττάχε παράγεται μηδέν

(0)

ρεύμα

στην

έξοδο (σχ. 1.7Ε).
Στο τέλος του θετικού μισού κύκλου, τταλμοδοχούνται οι
πύλες

των Β και C θυρίστορς και πλήρες συνεχές ρεύμα (DC)

τροφοδοτείται στο αρνητικά άκρο της πηγής προκαλώντας

ροή

ρεύματος

του

στην

αντίθετη

φορά

μέσω

του θυριστορ Β,

φορτίου και του θυρίστορ C.
Ομοίως πριν από το
βρίσκονται σε αγωγή

τέλος

του

μισού

αυτού

κύκλου,

τα θυρίστορς C και D δημιουργώντας το

Η κυματομορφή που προκύπτει είναι τετραγωνικής μορφής
με

συχνότητα

που

καθορίζεται

από

θυρίστορς A και C και η παραγόμενη

τον χρόνο αγωγής των
τάση

καθορίζεται

από

τον χρόνο αγωγής Β και D (σχ. 1.7Ε).
Στο

κύκλωμα αυτό της γέφυρας,

όπως και στο προηγού

μενο της μεσαίας λήψης, πρέπει να προσεχθεί
πρόβλημα της μετάβασης (σβέσης) των θυρίστορς.

και

το

Η μετάβαση (commutation) πετυχαίνεται με το κύκλωμα
του σχεδίου 1.8 και γίνεται ως εξής :
Η πηγή των 120 V DC συνδέεται στο κύκλωμα και τα
θυρίστορς A και D, άγουν επιτρέποντας το ρεύμα να περάσει
μέσα από το φορτίο.

Οι πυκνωτές Β και C φορτίζονται

στα

120 V, ενώ οι άλλοι πυκνωτές (Α, D) είναι βραχυκυκλωμένοι
από τήν αγωγιμότητα των θυρίστορς A και D.
Τη στιγμή της μετάβασης (σχ.

1.ΘΒ),

τα θυρίστορς

Β

και C τίθενται σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να συνδέεται η
τάση των πυκνωτών στη μέση του Μ/Σ μεσαίας λήψης.
Με την δράση του αυτομετασχηματιστή το ανώτατο άκρο
της τάσης αυξανει στα +240 V.
Η γραμμή του θυρίστορ A
έχει δυναμικό 120 V.
Το αποτέλεσμα είναι

μια καθαρή τάση 120 V στα άκρα

του θυρίστορ A αντίθετης όμιυς κατεύθυνσης,

που οδηγεί

το

ρεύμα του θυρίστορ στο μηδέν και έτσι επιτυγχάνεται η σβέ
ση του. Παρόμοια λειτουργία γίνεται και στο θυρίστορ D.
Μετά τη μετάβαση τα θυρίστορς A και D αποκτούν την
κατάσταση αποκοπής και το ρεύμα φορτίου καλύπτεται από τα
Β και C. Οι άλλοι πυκνωτές A και D έχουν φορτιστεί από τη
γραμμή τάσης και είναι έτοιμοι για την καινούργια μετάβαση
(σχ. Ι.θγ).
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Σχ. 1.8 : Μετάβαση αντιστροιρέα κυκλύιμστος γέφυρας
Αυτή η συνδεσμολογία πραγμστοπο». ε ί

τη

συνθήκη

κατΟ

την οποία κάθε θυρίστορ μπορεί να σβεσθεί από την επίδραση
του γειτονικού του θυρίστορ.
Αν η κατάλληλη μετάβαση δεν λάβει χώρ« τάτε τα
θυρίστορ και τα ζεύγη τους θα είναι αναμμένα, προκαλώντας
έτσι βραχυκύκλωμα στην πηγή συνεχούς τάσης.
Αυτό ονομά
ζεται ρετάρισμα (misfire) και έχει σαν αποτέλεσμα την τήξη
της ασφάλειας προστασίας.
Το ρετάρισμα (misfire) είναι αποτέλεσμα
του αντιστροφέσ,

υπερφόρτωσης

πέρα από το ρεύμα που μπορεί με ασφάλεια

να γίνει μετάβαση.
1.2.2.γ Ρυθμιστικά Φίλτρα
Το

ρυθμιστικό

φίλτρο

στην

περιορίζει το ρεύμα εξόδου του,

έξοδο

του

αντιστροφέα

προλαμβάνοντας

έτσι

την

υπερφόρτιση του αντιστροφέα.
Το

φίλτρο είναι βασικά ένας μετασχηματιστής με σιδη-

ροπυρήνα όμοιος με αυτόν της σταθερής τάσης
ποιείται στη βιομηχανία.

που

χρησιμο

Το φίλτρο μετατρέπει την τετραγωνικής μορφής έξοδο
του αντιστροφέα σε κύμα ημιτονοειδους μορφής, με χαμηλό
περιεχόμενο σε αρμονικές περίπου 5% από 25% μέχρι και 100%
Το φίλτρο επίσης ρυθμίζει την τάση εξόδου με ± 2% με 3%
κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας και
προστασία από υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα.

παρέχει

Όταν υπάρχει ανωμαλία στο φορτίο ή βραχυκύκλωμα στην
έξοδο, τότε το κύκλωμα περιορισμού ρεύματος, που υπάρχει
στο ρυθμιστικό φίλτρο, ελαττώνει ηλεκτρονικά το ρεύμα εξό
δου μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.
Το ρεύμα εξόδου ενός αντιστροφέα με φίλτρο περιο
ρίζεται σε μια ακέραια βάση όχι μεγαλύτερη από το 150% του
πλήρους ρεύματος εξόδου ακόμα και σε βραχυκύκλιομα.
επιτυγχάνεται

με

Αυτό

ένα ανορθωμένο σήμα - ρεύμα εξόδου - το

οποίο μεταφέρεται σ'ένα

κύκλωμα

παρατήρησης.

ρεύμα υπερβεί το 150% του ονομαστικού,

Όταν

το

τότε η γωνία φάσης

του τετραγωνικού κύματος της βαθμίδος ισχύος, αναγκάζεται
να φτάσει τις 180° έτσι ώστε η παραγόμενη τάση εξόδου στην
είσοδο του ρυθμιστικού φίλτρου να είναι μηδέν.
Είναι ενδεδειγμένο να χωρίζονται τα κρίσιμα φορτία σε
πολλά κυκλώματα - κλάδους και να προστατεύονται το καθένα
ξεχώριστα με ασφάλειες μικρού μεγέθους και

μεγάλης

ταχύ

τητας.
Ο τύπος των ασφαλειών αυτών, παρέχει γρήγορο
άνοιγμα του κυκλώματος σε ρεύμα σφάλματος.
Στα κυκλώματα που περιέχουν κρίσιμα

φορτία

και

που

είναι χωρισμένα σε κλάδους, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
αποζευκτές σαν διατάξεις προστασίας και μάλιστα όταν αυτά
τροφοδοτούνται από μονοφασικούς αντιστροφείς από 1 - 1 0
KVA, 120 V ημιτονοειδούς εξόδου.

Avxt

αυτιόν

πρέπει

να

χρησιμοποιούνται

ασφάλειες

γρήγορης αντίδρασης (quick acting fuses), ανάλογες για
συντονισμό σε κλάδους κυκλoJμάτωv, για την αποφυγή απωλειών
της τάσης εξόδου του αντιστροφέα και ανωμαλιών, στην ισχύ
τροδοφοσίας των κρίσιμων κυκλωμάτων.
Η χρησιμοποίηση των ασφαλειών αυτών είναι αποτέλεσμα
επιτυχημένης στο επίπεδο αυτό εμπειρίας.
1.2.3

Στατικοί διακόπτες

Γενικά
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τους στατικούς διακόπτες,
τις εφαρμογές τους και τα διαγραμματα των κυκλωμάτων τους.
Η

τεχνολογική πρόοδος των ημιαγωγών στη διάρκεια της

τελευταίας δεκαετίας είχε

σαν

αποτέλεσμα

τη

δημιουργία

διακοπτικών διατάξεων χωρίς κινητά μέρη, τους στατικούς
διακόπτες. Το κόστος τους είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό
των διακοπτών με ηλεκτρομηχανικά
μεγάλου κόστους των ημιαγωγών.
Τα

πλεονεκτήματα

πάντως

δικαιώνουν το κόστος τους,

μέρη,

των

εξ'αιτίας

στατικών

του

διακοπτών

γιατί τα στατικά συστήματα δεν

χρειάζονται συντήρηση και πολύ περισσότερο πραγματοποιούν
διακοπή σε χρόνο 1/8 του κυκλου περίπου 2 msec, ο οποίος
χρόνος

διακοπής

αποτελεί

και τη μεγαλύτερη απαίτηση του

κρίσιμου φορτίου.
Εκτός αυτού,
συνεχώς

οι κατασκευαστικές μέβοδοι και τεχνικές

βελτιώνονται,

έτσι το κόστος των στατικών διακο

πτών και ελ^^των δείχνει να ελαττώνεται και

ελπίζεται

να

φθάσει ένα επίπεδο που το κόστος να μην υπερβαίνει το 20 50% πάνω από το κόστος ενός κομματιού πυριτίου.
Οι

στατικοί διακόπτες που ανιχνεύουν υπερφόρτιση και

διακοπή φάσεων μπορούν να αντιστρέφουν την τροφοδοσία
την

σειρά των φάσεων.

μια είσοδο χαμηλής
παίξουν

τον

αξιοπιστία

ενέργειας,

μεγαλύτερο

φορτίων.
Η απαίτηση
και

για

και

Έτσι μπορούν να λειτουργήσουν από
ρόλο

αλλά

μπορούν

στον

έλεγχο

υψηλότερη

λιγότερη

συντηρηση

γρήγορα

να

των κρίσιμων

παραγωγή,

μεγαλύτερη

βα αυξήσει τις αντί

στοιχες απαιτήσεις για στατικούς διακόπτες

και

συστήματα

ελέγχου.
Η
εφαρμογή των ημιαγωγικών (στατικών)
μποροΟν να ωφελήσουν πολλές βιομηχανίες όπως :

διακοπτών

Βιομηχαν6ες κλωστοϋφαντουργίας, φυσικοϋ αερίου, πετρε
λαίου, ορυχεία, χημικές βιομηχανίες, εγκαταστάσεις γυαλιού
και σιδήρου και όπου γίνεται λειτουργία
υπολογιστών, απαιτείται η χρήση τους.

ηλεκτρονικών

1.2.3α Λειτουργία του Στατικού Διακόπτη - Εφαρμογή
(στο UPS)
Η λειτουργία του

στατι ού

κανότητα του θυρίστορ SCR ν

διακόπτη

βασίζεται

στην

εμποδίζει την δίοδο ρεύματος

αι στις δύο κατευθύνσεις. μέχρι να τροφοδοτηθεί με ένα
σήμα στον ακροδέκτη της πύλης του.
Οταν η πύλη διεγερθεί
μ'ένα σήμα από το κύκλωμα ταλαντωτή ή οποιοδήποτε άλλο
λογικό κύκλωμα ελέγχου, τότε το ρεύμα ρέει μόνο προς τη
μια κατεύθυνση.
Συνεπώς είναι απαραίτητη η ύπαρξη και λειτουργία ενός
κυκλώματος συγχρονισμού όμοιο με αυτό του αντιστροφέα
(ταλαντωτής), για την ορθή λειτουργία της διάταξης.
Όταν το θυρίστορ
Αντίθετα

όταν

συνδεθεί

συνδεθεί

στο

στο

AC

κάνει

ανόρθωση.

DC λειτουργεί σαν διακόπτης

εκτός αν ενεργοποιηθεί, οπότε μένει σ'αυτήν την κατάσταση.
Έτσι για την σβέση

του

χρειάζονται

κυκλώματα

μετάβασης

(commutation) σαν αυτά του προηγουμένου κεφαλαίου.
Στην

πραγματικότητα

το

θυρίστορ θεωρείται σαν συν

δυασμός διακόπτη και ανορθωτή.
Εξ'αιτίας της λειτουργίας
αυτής του θυρίστορ, μπορεί να κάνει την δουλειά ενός
συμβατικού διακόπτη.
UPS,

Στις εφαρμογές στα συστήματα αδιάκοπης παροχής ισχύος
οι στατικοί διακόπτες συνδέονται στην έξοδο του

αντιστροφέα, διακόπτοντας το εναλλασσόμενο ρεύμα.
Η λειτουργία της ανόρθωσης αποτρέπεται με τη σύνδεση
δύο θυρίστορς σε αντίστροφο παραλληλισμό.
Η σύνδεση αυτή
εμποδίζει την μετάβαση και επιτρέπει την ροή του εναλλασ
σόμενου ρεύματος προς την κατεύθυνση του φορτίου, μέσω του
στατικού διακόπτη.
Η σύνδεση του διακόπτη στο κύκλωμα του

UPS

φαίνεται

σχο σχήμα 1.9.
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Σχ. 1.9 : Σύνδεση και λειτουργία c

[ικού διακύπτη σε κύκλωμα

Στην διάρκεια της κανονικής λειτουργίας,
σόμενη

γραμμή

από

την

η

εναλλασ

πηγή τροφοδοσίας ενεργοποιεί τον

φορτιστή ο οποίος φορτίζει τις

μπαταρίες

και

τροφοδοτεί

τον αντιστροφέα.
0

αντιστροφέας συνδέεται στο κρίσιμο φορτίο μέσω του

στατικού διακόπτη ο οποίος είναι συγχρονισμένος
εναλλασσόμενη (AC) γραμμή τροφοδοσίας.
Όταν

άγει

με

την

το βυρίστορ SCR Νοί επιτρέπει την ροή της

θετικής ημιπεριόδου του AC ρεύματος και όταν άγει το
θυρίστορ 2 επιτρέπει την ροή της αρνητικής ημιπεριόδου.
Και αυτό γίνεται γιατί τα δύο θυρίστορ του διακόπτη
βρίσκονται σε αντιπαράλληλη σύνδεση.
Ετσι γίνεται δυνατή
η ροή

του

ρεύματος

εξόδου

του

αντιστροφέα,

μέσω

του

διακόπτη προς την κατεύθυνση του φορτίου.
Τα άλλα δύο θυρίστορ SCR 3 και 4,
ποιούνται επιτρέπουν παρομοίως την δίοδο του
πηγή στο φορτίο.
Έτσι όταν γίνει

όταν ενεργοAC από την

επιθυμητή η τάση του αντιστροφέα,
ενεργοποιούνται τα θυρί στορς 1 και 2, ενώ για: την τάση της
πηγής ενεργοποιούνται τα SCR 3 και 4 .
Αν ή τάση του αντιστροφέα περάσει κάτω από τα
ενεργοττοι οΟντσι τα θυρίστορ της
προκαθορισμένα όρια,
γραμμής ισχύος από την λογική βαίίμίδα του δια κόπτη και• η
γραμμή ισχύος τροφοδοτεί το κρίσιμο φορτίο.

Αν ττΛλι η τάση της γραμμής ισχύος πέσει ΐίάτω απΟ τα
προκαθορισμένα όρια, αναλαμβάνει τότε ο αντιστροφέας.
Τα
θυρίστορς

σταματούν

να

συνδέουν

την εναλλασσόμενη τάση

κάβε φορά που η κυματομορφή περνάει από το μηδέν.
το λόγο δεν χρησιμοποιούνται πυκνωτές μετάβασης

Γι'αυτό
(σβέσης),

όπως χρησιμοποιόύνται για το συνεχές.
0 χρόνος διακοπής του στατικού διακόπτη είναι 2 msec.
Για

να

γίνει

μια τόσο γρήγορη διακοπή δυνατή,

πρέπει ο

συντελεστής ισχύος του φορτίου να πλήσιάζει τη μονάδα,
γιατί αλλιώς το ρεύμα και η τάση δεν θα περνούν από το
μηδέν στον ίδιο χρόνο.
Οταν ο συντελεστής ισχύος δεν

είναι

χρησιμόπόιόύνται πυκνωτές διόρθωσης,

ικανοποιητικός,

που φέρνουν τον συν

τελεστή ισχύος κοντά στη μονάδα.
1.2.3β Ανίχνευση προβλημάτοιν
Ο στατικός διακόπτης μπορεί ακόμα να ανιχνεύσει και
ανακαλύψει προβλήματα στον ανορθωτή, όπως διακοπές ή
μεταπτώσεις της συνεχούς τάσης (DC), που μπορούν να
προκαλέσουν ανωμαλίες στον αντιστροφέσ και να μεταφερθούν
κατόπιν στην τροφοδοσία του κρίσιμου φορτίου.
Συνεπώς ο
στατικός διακόπτης προσφέρει μια εφεδρική προστασία.
Η

αδιάκοπη

παροχή

ισχύος

ελάχιστη ή και καθόλου διακοπή,

πρέπει

να

αδιάφορο το αν

δίνεται

με

παίρνεται

από τόν σντιστροφέα ή την εναλλασσόμενη γραμμή, ανεξάρτητή
(η ισχύς) από διακόπές στον κλάδο των κρίσιμων κυκλωμάτων,
στα μέρη του UPS ή στην AC γραμμή ισχύος.

Οταν συμβεί μια

διακοπή στον κλάδο των κυκλωμάτων του κρίσιμου φορτίου, θα
πέσει η τάση στην έξοδο του ρυθμιστικού φίλτρου που υπάρ
χει στον αντιστροφέα.
Ο στατικός διακόπτης ανιχνεύοντας
μεταβόλές στο ρεύμα ή στην τάση,

θα μεταφέρει το εναλλασ

σόμενο φορτίο στην AC γραμμή ισχύος,

προμηθεύοντάς το

με

περισσότερο ρεύμα, καθορίζοντας το σφάλμα.
Μετά τον καθορισμό του σφάλματος, ο στατικός διακό
πτης μπορεί
αντιστροφέα.

να μεταφέρει το φορτίο ξανά πίσω
στον
Παρομοίως όταν γίνει διακοπή στον αντιστρο-

φέσ, ο διακόπτης επιτρέπει στο φορτίο να ξαναμεταφερθεί
στην γραμμή ισχύος (AC). Έτσι η πολύ γρήγορη μεταφορά του

στατικού διακόπτη, κρατάει σε λειτουργία το πολύ ευαίσθητο
κρίσιμο φορτίο.
Σε

περίπτωση βραχυκυκλώματος σ'ένα οποιοδήποτε κλάδο

των κρίσιμων κυκλωμάτων,

η τάση εξόδου του UPS μπορεί

να

έχει παρενοχλήσεις.
Οι παρενοχλήσεις αυτές μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα
την

απενεργοποίηση

του

φορτίου

Αυτό είναι πιθανό να γίνει,
γρήγορα.

ή την ολική βύθισή του.

αν το σφάλμα

δεν

καθαριστεί

Οταν συμβεί αυτό, μπορεί να επέλθει υπερφόρτιση

της εξόδου του αντιστροφέα,

προκαλώντας έτσι την

διακοπή

του ρεύματος από το φίλτρο.
Για να αποτρσπεί αυτό πρέπει να υπάρχουν προστατευ
τικές διατάξεις που να καθαρίζουν το σφάλμα, όπως για
παράδειγμα ασφάλειες γρήγορης δράσης (quick acting fuses).
0

χρόνος καθαρισμού του σφάλματος από τις ασφάλειες,

πρέπει να είναι συντονισμένος με το διαθέσιμο από τον
αντιστροφέα ρεύμα και σε συνδυασμό με τον χρόνο παρενό
χλησης που επιτρέπει το φορτίο.
Αντιστροφείς

και

διατάξεις

με

μεγάλη

αυτεπαγωγή

μπορούν (στον περιορισμό του ρεύματος) να τροφοδοτήσουν
μόνο 150% του πλήρους ρεύματος φορτίου, σ'ένα στιγμιαίο
σφάλμα.
Αν είναι απαραίτητη όμως η χρήση μεγάλων ασφα
λειών και δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός τους με το
διαθέσιμο ρεύμα του αντιστροφέα που υπάρχει στα άκρα τους,
τότε ένας στατικός διακόπτης μπορεί να μεταφέρει το φορτίο
στη γραμμή ισχύος.
Μ'αυτή τη συνθήκη
στροφέα αρχίσει να πέφτει,

και όταν η τάση εξόδου του αντιο στατικός διακόπτης μεταφέρει

το κρίσιμο φορτίο στην AC γραμμή ισχύος. Η γραμμή αυτή με
την χαμηλότερης επαγωγής πηγή, αρχίζει να τροφοδοτεί το
φορτίο και γίνεται γρήγορα καθαρισμός του σφάλματος.
Μετά από ένα καθορισμένο χρόνο, γύρω στα 2 με 3 sec,
ο στατικός διακόπτης αυτόματα ξσνσμεταφέρει το φορτίο στον
αντιστροφέα.

Σε περίπτωση που το σφάλμα δεν

έχει

καθα

ριστεί τότε επανέρχεται στην AC γραμμή ισχύος (το φορτίο).
Το σπουδαίο στους στατικούς διακόπτες, είναι ότι
μπορόύν να περιορίσουν το ποσό του ρεύματος που μπορούν με
ασφάλεια να μεταφέρουν.

Πάντως είναι υποχρεωτικός ο συν-

τονισμός

της

ταχύτητας

διαθέσιμο ρεύμα

του

βρσχυκύκλωσης

στατικού

διακόπτη

με

από

κανονική

γραμμή

την

το

εναλλασσόμενης τάσης.
Για

την απομάκρυνση διαφόρων κομμάτιων του UPS (δια

κόπτης, αντιστροφέας,
θεώρηση

μπαταρία κ.λ.π) για επισκευή ή επι

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας διακόπτης - αποζεύ-

κτης (συγχρονιζόμενος).

Ο διακόπτης αυτός είναι ηλεκτρο-

μηχανικός με καλυμένες επαφές που επιτρέπουν τη μεταφορά
της ισχύος εξόδου από τον αντιστροφέα στη γραμμή της πηγής
ή και αντίστροφα.
Η μεταφορά είναι δυνατή μόνο

όταν

ανάβει

η

ειδική

λυχνία συγχρονισμού, με τις συνθήκες φάσης της πηγής.
Τότε ο χειριστής μπορεί να μεταχειριστεί τον διακόπτη
παράκαμψης

(by pass switch) με τον ίδιο τρόπο μ'αυτόν της

παράλληλης γενήτριας.

κ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ STAND BY
Συστήματα

stand

by

ονομάζονται

εκείνα που είναι
έτοιμα να λειτουρ-

πάντοτε σε κατάσταση αναμονής και εινα
γήσουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Στην περίπτωσή μας

αναφεράμαστε σε εφεδρικες πήγες ενέργειας οι οποίες
πάντοτε

έτοιμες

να

τροφοδοτήσουν

μια

είναι

κατανάλωση

σταματήσει η τροφοδοσία της από την κύρια πηγη

όταν

ενέργειας.

Γενικά τα συστήματα αυτά παροχής ισχύος, χΐχΐρίζονται σε δύο
ομάδες οι οποίες βασίζονται στα χαρακτηριστικά του χρόνου
μεταβίβασης (από την κύρια στην εφεδρική).
Οι εφεδρικές πηγές που ανήκονι στην πρώτη
χρησιμοποιούνται

κυρίως

κατηγορία,

για τροφοδότηση κυκλωμάτων φωτι

σμού και οργάνων. Οι πηγές αυτού του τύπου δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε κυκλώματα τα οποία δεν μπορούν να
αντέξουν την χρονική καθυστέρηση μερικών κύκλων.
Τέτοιες
πήγες είναι τα ηλεκτροπαραγιογά ζεύγη (Η/Ζ).
Η μεταβίβαση
του φορτίου από τη μια πηγή στην άλλη, γίνεται με την
βοήθεια ηλεκτρομηχανικών διακοπτών.
έχουν

Οι

διακόπτες

και μεταφέρουν το φορτίο από την κύρια πηγή στην
και

αυτοί

κινητά μέρη που ενεργοποιούνται από ηλεκτρομαγνήτες
αντίστροφα.

Ο

έλεγχος

το>ν

διακοπτών,

εφεδρική
μπορεί να

γίνεται χειροκίνητα ή και αυτόματα. Η μεταφορά γίνεται σε
χρόνο 2 με 4 κύκλους το λιγότερο αλλά στους περισσοτέρους
και πιο κοινούς διακόπτες, γίνεται σε θ με 10 κύκλους.
Η

δεύτερη

ομάδα

περιλαμβάνει

εφεδρικές πηγές στις

οποίες καμιά διακοπή κατά τη μεταφορά του φορτίου από την
κύρια πηγή στην δευτερεύουσα, ούτε και σημαντική περιοδι
κότητα της κυματομορφής, επιτρέπεται.
των πηγών συμπεριλαμβανονται
και οι

Στην ομάδα αυτών
συσσωρευτές.
Η

χρησιμοποίησή τους γίνεται απαραίτητη για
τροφοδοσία
κρίσιμων φορτίων όπως ανιχνευτές φλόγας ή καπνού, μνήμες
ηλεκτρονικών

υπολογιστών

και

για

τροφοδοσία

οργάνων

ελέγχου με ηλεκτρονική επεξεργασύσ και γενικά σε φορτΰα
στα οττοΐα η υπέρβαση τοίν opCuiv των τιμών έστω και για ένα
κλάσμα του κύκλου, δε μπορεί να γίνει ανεκτή.
2.1 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
2.1.1 Εισαγωγή
Οι συσσωρευτές είναι μια
παρέχει

κατήγορία

ενέργειας

που

διακοπή.

Η χρήσιμοποίησή τους όμως,

εφεδρικής

πηγής

τροφοδοσία στο φορτίο χωρίς καμία
προΐίποβέτει

περιο

ρισμό της ασφάλειας του προσωπικού.

Τη βασική μονάδα ενός

συσσωρευτή

στοιχείο (cell).

(battery)

αποτελεί

το

Τα

στοιχεία λειτουργούν σε ονομαστική τάση μερικών volts (πε
ρίπου 2 V) και οι δυνατότητες τους σε ρεύμα (Α) και
γεια

(Ah) είναι ανάλογες του μεγέθους τους.

ενέρ

Πολλά στοι

χεία συνδέονται σε σειρά ή και παράλληλα με σκοπό να
πετύχουμε την απαιτουμενη τάση ή ρεύμα που χρειάζεται το
φορτίο μας.
κατηγορίες :

Οι συσσωρευτές

χοιρίζονται

σε

δύο

μεγάλες

Α. Στους πρωτογενείς, που είναι μιας χρήσεοίς και όταν
εκφορτιστούν πλήρως, δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφόρτίσης.
Χρησιμοποιούνται σε συστήματα που απαιτούν μικρούς ρυθμούς
εκφόρτισης και μικρό αρχικό κόστος.
Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν τα ξηρά στοιχεία άνθρακα (ZINC - CARBON),
καλικά στοιχεία (ALKALIN - MAGNANESE) κ.λ.π.

τα

αλ

Β. Στους δευτερογενείς, με τους οποίους θ 'ασχολήθούμε
στο κεφάλαιο αυτό, οι οποίοι Οταν εκφορτιστούν μπορούν να
επαναφορτιστούν
αντίδρασης.

λόγω
Η

της

εφαρμογή

απαιτούνται μεγάλες ισχείς.

αναστρεψιμότητας
τους

της

χημικής

γίνεται σε διατάξεις που

Οι βασικότεροι εκπρόσωποι της

κατηγορίας αυτής και οι πιο πολύ εφαρμόσιμοι, είναι οι
συσσωρευτές μολύβδου (LEAD - ACID) και οι συσσωρευτές νι
κελίου - καδμίου (NICKEL - KADMIUM).
Κάθε στοιχείο αποτελείται από :
- Το αρνητικό ηλεκτρόδιο
- Το θετικό ηλεκτρόδιο
- Τον ηλεκτρολύτη
Στην περίπτωση
ηλεκτρόδιο

είναι

συσσωρευτών

μολύβδου,

σπογγώδης μόλυβδος (Pb),

το

αρνητικό

ενώ το θετικό

ηλεκτρόδιο

eCvai

οξείδιο

του

μολΟβδου

(PbO?).

Ο

ηλεκτρολύτης είναι το υγρό μέσα στο οποίο είναι εμβαπτι
σμένα τα δύο ηλεκτρόδια και που τις περισσότερες φορές
είναι διάλυμμα θειϊκού οξέως σε νερό και συμπληρώνει το
κύκλωμα παρέχοντας ιόντα που απαιτούνται για την αγωγή
μεταξύ των ηλεκτροδίων.

Κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης,

τα ενεργά υλικά και των δύο ηλεκτροδίων
βειϊκό

μόλυβδο

(μονωτικό

υλικό),

μετατρέπονται

ενώ

ο

αραιώνει σαν αποτέλεσμα της κατανάλωσης του οξέως και
παραγωγής νερού.
Τα

φαινόμενα

αυτά

σε

ηλεκτρολύτης
της

αυξάνουν την εσωτερική αντίστσση

του στοιχείου και προκαλούν μείωση της τάσης του.

Τελικά

φτάνουμε σε μια κατάσταση που περαιτέρω εκφόρτιση συνεπά
γεται δραστική μείωση της τάσης, η διαθέσιμη ενέργεια
μειώνεται σημαντικά, ενώ η παραπέρα εκφόρτιση μπορεί να
σημαίνει μόνιμη βλάβη.
Συνήθως οι κατασκευαστές ορίζουν
μια τάση αποκοπής (CUT OFF), κάτω από την οποία δεν πρέπει
να μειωθεί.
Η αυξανόμενη εσωτερική αντίσταση του στοι
χείου συνεπάγεται τερματισμό της εκφόρτισης,

προτού μετα-

τραπεί όλο το ενεργό υλικό των ηλεκτροδίων.
Ο λόγος του ενεργού υλικού μετατράπηκε κατά τη
διάρκεια μιας πλήρους εκφόρτισης προς το ολικό βάρος του
ενεργού υλικού που περιέχεται σ'ένα στοιχείο, ονομάζεται
συντελεστής χρησιμοποίησης (UTILIZATION FACTOR),
κυμαί
νεται στην περιοχή του 15 - 40% και οι προσπάθειες στρέ
φονται στην αύξηση της τιμής του.
Κατά
στοιχείο
χημικές
ενεργά

την
ρεύμα

διάρκεια

υλικά

της

αντίθετο

αντιδράσεις
στην

φόρτισης

διοχετεύουμε

από εκείνου της εκφόρτισης,

αντιστρέφονται
αρχική

σποκαθιστώντας

στο
οι
τα

τους κατάσταση και προετοιμά

ζοντας το στοιχείο για την επόμενη εκφόρτιση.
Η χωρητικότητα C ενός στοιχείου μετράται σε Ah και
εκφράζει το ποσό του ρεύματος εκφόρτισης που είναι δυνατό
να παραχθεί κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής
περιόδου.
Οι ρυθμοί φόρτισης - εκφόρτισης δίνονται από
ένα λόγο C/X, όπου :
C = ονομαστική χωρητικότητα
X = αριθμός φόρτισης - εκφόρτισης.

To

ποσό

της

χωρητικότητας

που

έχει

εκφορτισβεί

ονομάζεται βάβος εκφόρτισης (D.O.D., Depth Off Dishcharge)
και εκφράζεται σε ποσοστό της ονομαστικής χωρητικότητας,
ενώ η

διαθέσιμη

ακόμη

φόρτισης (S.O.C.,

χωρητικότητα,

ονομάζεται

στάθμη

State Off Charge) και εκφράζεται επίσης

σε ποσοστό της ονομαστικής χωρήτικότητας.
Μια πλήρης εκφόρτιση μαζί με την επόμενη επαναφόρτιση
αναφέρεται σαν ένας κύκλος (CYCLE).
2.1.2

Συσσωρευτές μολύβδου

Οι συσσωρευτές μολΟβδδου είναι γνωστοί
χρόνια,

εδώ

και

100

ενώ βρίσκονται σε ευρεία χρήση εδώ και 75 χρόνια.

Τα ενεργά υλικά των θετικών (PbOj) και αρνητικών (Pb)
πλακών, στηρίζονται σε δικτυωτές κατασκευές από μόλυβδο.
Για να αυξήσουμε την αντοχή των πλεγμάτων
ζωής

πολλές

φορές

ίχνη αρσενικού,

και

τον

χρόνο

προστίθενται μικρά ποσά αντιμονίου με

ενώ σε

εφαρμογές

που

απαιτείται

μικρή

αυτοεκφόρτισή ή και μικροί ρυθμοί έκλυσης αερίων, χρησιμο
ποιούνται συνήθως πλέγματα από κράμα μολύβδου - ασβεστίου
ή καθαρός μόλυβδος.
Οι πλάκες εμβαπτίζονται σε υδατι,κό
διάλυμα θειϊκού οξέως και το σύνολο σε ελαστιι Γό ή πλαστι,κό
κιβώτιο (JAR).
Η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη εκφράζεται με 1:ο ειδι κό
βάρος του.
Το ειδικό βάρος έχει μέγιστη τι μή- όταν το
στοιχείο είναι πλήρως φορτισμένο (τυπικές τιμές μεταξύ 1,2
και 1,3) και εξαρτάται από τον τύπο του στοιχείου και την
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τιμές μεγαλύτερες του 1,3 τεί
νουν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής,

ενώ κατά

τή

διάρκεια

της εκφόρτισης έχουμε μείωση του ειδικού βάρους.
Από

τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η στάθμη φόρτισης,

είναι συνάρτηση του ειδικού βάρους.
Η θερμοκρασία πήξεως του ηλεκτρολύτη
μπορεί

να

(φαινόμενο

σημαίνει καταστροφή του στοιχείου),

όταν μειώνεται το ειδικό βάρος και γενικότερα οι
ριστικές λειτουργίας (π.χ.
των στοιχείων,
σίας.

Με

την

αύξηση

χαρακτή-

χωρήτικότήτα, βαθμός απόδοσης)

χειροτερεύουν με τη μείωση

βελτιώνεται η λειτουργία,

που

αυξάνεται

όμως

της

της

θερμοκρα

θερμοκρασίας,

εντούτοις η

παρατεταμένη

αν και
λει

τουργία

σε

υψηλή

θερμοκρασία (άνω των 32®C),

έχει σημαντική επίδραση στη διάρκεια ζωής.
Αυτοεκφόρτιση παρατηρείται όταν το στοιχείο
γεί

για

ορισμένα

μπορεί να
λειτουρ

χρονικά διαστήματα (μερικές ημέρες) σε

μέτριες τιμές χαμηλής στάθμης φόρτισης.

Στη διάρκεια της

λειτουργίας αυτής δημιουργείται θειϊκός μόλυβδος διαφο
ρετικός από εκείνον της κανονικής εκφόρτισης.
Έτσι δημιουργοΰνται

μεγάλοι

κρύσταλλοι που τείνουν να καλΟψουν τα

ενεργά υλικά και δημιουργούν εστίες μόν<))σης, που αυξάνουν
την εσωτερική αντίσταση του στοιχείου.
Το φαινόμενο αυτό
ονομάζεται θειίκωση (SIIFLATION).
να

αυτοεκφορτίζεται

κάτω από μια ελάχιστη τάση (π.χ. 1,8 V).

Επομένι,ος το στοιχείο δεν πρέπει

Η θειίκωση συνε

πάγεται μικρότερες τάσεις εκφόρτισης, μεγαλύτερες τάσεις
φόρτισης και έκλυσης αερίων που σημαίνει ότι μειώνεται ο
βαθμός

απόδοσης,

ενώ η ανάπτυξη των κρυστάλλιον μπορεί να

προκαλέσει μόνιμη βλάβη στις πλάκες.
ο

κύκλος

Σε πσλλές εφαρμογές

λειτουργίας είναι τέτοιος που μειώνεται η πιθα

νότητα θειίκωσης,
δηλαδή κάθε εκφόρτιση ακολουθείται
αμέσως από μια πλήρη φόρτιση.
Επίσης σε περιόδους που ο
ηλεκτρολύτης έχει υψηλή θερμοκρασία, οι κρύσταλλοι του
θειϊκού μολύβδου διαλύονται στον ηλεκτρολύτη και όταν η
θερμοκρασία ελαττωθεί επαναδημιουργούνται μεγαλύτεροι. Οι
θερμοκρασιακοί αυτοί κύκλοι οφείλονται, είτε σε μεταβολές
της θερμοκρασίας περιβάλλοντος είτε σε παραγωγή θερμότητας
κατά την διάρκεια των φορτίσεων και εκφορτίσεων.
2.1.3 Κατηγορίες συσσωρευτών
Οι συσσωρευτές ανάλογα με τον τρόπο χρησιμοποίησης
χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες, που η καθεμία παρου
σιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :
1. Συσσωρευτές Εκκίνησης :
Χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση,
φλεξη

αυτοκινήτων

και ντηζελομηχανών.

φωτισμό και

ανά

Περιέχουν μεγάλο

αριθμό λεπτών πλακών ώστε να παρουσιάζουν μεγάλη επιφάνεια
και είναι ενισχυμένες με αντιμόνιο.
Έχουν μεγάλους ρυθ
μούς εκφόρτισης και αποδίδουν μεγάλα ποσά ενέργειας σε
μικρά χρονικά διαστήματα με μικρό όμoJς βάθος εκφόρτισης.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι ένας τυπικός συσσωρευτής
12 V με ενεργειακή χιυρητι κότητσ 0.78 kwh, μπορεί
αποδώσει στην εκκίνηση 300 A για 20 sec ή 0.02 kwh.
Έχουν

σχετικά

χαμηλό

κόστος,

να

διάρκεια ζωής 2 με 5

χρόνια για αυτοκίνητα και 8 χρόνια για ντηζελομηχσνές αλλά
μικρή διάρκεια ζωής σε κύκλους λειτουργίας.
2. Συσσωρευτές Έλξης
Χρησιμοποιούνται σε ανυψωτικά μηχανήματα, ηλεκτρικούς
συρμούς ορυχείων, υποβρύχια και γενικά σε ηλεκτροκίνητα
μηχανήματα. Περιέχουν πλάκες με μεγαλύτερο πάχος.
ζονται

Σχεδιά

για ημερήσια (6 με 8 ώρες) σε βάθος εκφόρτιση λει

τουργία, που κάθε φορά ακολουθείται από φόρτιση.
Έχουν μεγάλη

ταχύτητα

αυτοεκφόρτίσης,

υψηλότερο από τις προηγούμενες,

κόστος

λίγο

και διάρκεια ζωής 5 με 1.5

χρόνια (για μη σε βάθος εκφόρτιση).
3. Στάσιμοι Συσσωρευτές
Χρησιμοποιούνται σε τηλεφωνικά
αδιαλείπτου

συστήματα,

συστήματα

παροχής (UPS) και γενικά σε εφεδρικά συστήμα

τα .
Περιέχουν πλέγματα με ασβέστιο ή καθαρό

μόλυβδο

και

παρουσιάζουν μικρή ταχύτητα αυτοεκφόρτίσης και έκλυσης
αερίων.
Κανονικά διατηρούνται σε πλήρη φόρτιση ή σε
κατάσταση

μικρού

βάθους εκφόρτισης και αρχίζουν να παρέ

χουν ενέργεια μόνο όταν η κύρια τροφοδοσία πάθει κάποια
βλάβη.
Έχουν διάρκεια ζωής 15 με 30 χρόνια και μεγάλο
σχετικά κόστος.
4. Συσσωρευτές Κλειστού Τύπου (SEALED)
Χρησιμοποιούνται σε φανούς,
κινητά
ηλεκτρονικές συσκευές.
σωρευτές

ανοιχτού

τύπου

εργαλεία

και

Σε αντίθεση με τους γνωστούς συσ
(VENTED

ΤΥΡΕ),

οι

συσωρευτές

κλειστού τύπου δεν χρειάζονται συνήθως συντήρηση (πρόσθεση
νερού) διότι χρησιμοποιούν πλάκες ενισχυμένες με ασβέστιο,
που ελαχιστοποιούν την έκλυση αερίων.
Το κόστος τους είναι σχετικά μεγάλο.
2.1.4 Χωρητικότητα
Η ονομαστική χωρητικότητα των στοιχείων δίνεται για
καθορισμένο ρυθμό εκφόρτισης,

θερμοκρασία και τάση αποκο-

Η διαθέσιμη χωρητικότητα ενός στοιχείου μεταβόλλεκαι εξαρτάται από :
Ρυθμό εκφόρτισης
Τάση αποκοπής
θερμοκρασία ; Η διαθέσιμη χο^ρητ ικότητα μειώνεται
την ελάττωση της θερμοκρασίας,
αύζηση πάνω από 25°C αυξάνει τη
τικότητα

αλλά

μειώνει

την

με

ενώ η
χωρη

διάρκεια

ζωής .
Ρυθμός αυτοεκφόρτίσης: Ο ρυθμός αυτός αυξάνεται με τη
θερμοκρασία και με τον χρόνο (σε στοι
χεία αντιμόνιο).
Γήρανση
θε ιί κωση.
2.1.5 Φόρτιση
Οι συνθήκες κατά τη φόρτιση πρέπει να είναι οι

πλέον

κατάλληλες, ώστε να επιτύχουμε μέγιστο βαθμό απόδοσης και
μέγιστη διάρκεια ζωής. Αν ο ρυθμός φόρτισης είναι μεγάλος
ή ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί πλήρως, παραπέρα δίοδος του
ρεύματος σημαίνει υπερφόρτιση και έχει

τα

ακόλουθα

απο

τελέσματα :
σ. Ηλεκτρόλυση του νερού του ηλεκτρολύτη, δηλαδή υπερ
βολική έκλυση αερίων υδρογόνου και οξυγόνου με πάρα
πολλές συνέπειες όπως :
- Κατανάλωση ενός μέρους
δεν

αποδίδεται

στην

του ρεύματος

φόρτισης που

εκφόρτιση δηλαδή

βαθμού αποδόσεως.
- Δημιουργία στροβίλων στο

εσωτερικό των

μείωση του
στοιχείων

που μπορεί να αποσπάσουν υλικό από τις πλάκες.
- Κίνδυνο εκρήξεων.
- Ανάγκη

για συμπλήρωση νερού που χάνεται από τον η

λεκτρολύτη .
β. Αύξηση της θερμοκρασίας που τείνει να επιταχύνει την
διάβρωση του πλέγματος,
καθώς και άλλους καταστρο
φικούς μηχανισμούς.
Ο κύκλος φόρτισης

ενός

πλήρους εκφορτισμένου συσ

σωρευτή, χωρίζεται σε τρεις φάσεις :

1. Kσvovtκή φόρτιση (NORMAL CHARGE) :
Ανσφέρεται στο πρώτο στάδιο του κύκλου φΟρτισης και
είναι αποδεκτΟς οποι οσδ^ιποτε ρυθμΟς φΟρτισης που δεν προκαλεΐ αύξηση

της τάσης

του στοιχείου πέραν της κανονικής

στην οποία αρχίζουν και εκλύονται αέρια.
Η τάση
αυτή
φυσικά είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας του στοιχείου.
Γενικά για την φΟρτιση αυτή ισχύει ο
νΟμος των
αμπερωρίων :
Ο

μέγιστος

αποδεκτΟς ρυθμΟς φΟρτισης σε A σε κάθε

χρονική στιγμή είναι αριθμητικά ισοδύναμος
αριθμΟ

των

Ah

του συσσιορευτή π.χ.

με

τον

για έναν συσ

σωρευτή 100 Ah ο μέγιστος ρυθμΟς είναι 100 Α.
2. Τελευταίο Στάδιο ΦΟρτισης (FINISHING CHARGE) :
Η φΟρτιση συνήθως τελειώνει με

ένα

ρυθμΟ

ικανΟ

να

παράγει το επιθυμητό ποσΟ αερίων,
ο οποίος διατηρείται
μέχρις Οτου, η τάση φτάσει σε μια προκαθορισμένη τελική
τιμή (END - OFF - CHARGE VOLTAGE).
3. Εξισωτική ΦΟρτιση (EQUALISING CHARGE) :
ΛΟγω

των

εσωτερικών

διαφορών

ενΟς συσσοιρευτή (αυτοεκφΟρτιση,

μεταξύ των σχοιχείοίν

θερμοκρασία),

προκύπτουν

ανισότητες στις στάθμες φόρτισης κατά τη διάρκεια της ζωής
του συσσωρευτή.
Έτσι είναι αναγκαίο με σκοπό να αποφύ
γουμε υπερεκφΟρτιση ή αντιστροφή των "αδυνάτων" στοιχείων
να εξισώσουμε περιοδικά τα φορτία με παρατεταμένη φόρτιση
με ρυθμό ίσο και μικρότερο από εκείνο στο τελευταίο στάδιο
της φόρτισης.
Αυτό γίνεται

σε συσσοίρευτές που υφίστανται κυκλικές

και σε βάθος ημερήσιες εκφορτίσεις κάθε 1 με 2

εβδομάδες,

ενώ για περιπτώσεις στατικών συσσο,ιρευτών γίνεται 1 φορά το
μήνα .
Πάντοτε σε περιπτώσεις φόρτισης, πρέπει να γίνεται
προσπάθεια δημιουργίας συνθηκών φόρτισης που να πλησιάζουν
αυτές που ορίζει ο κατασκευαστής που συνήθως είναι μια από
τις επόμενες τυπικές μεθόδους φόρτισης :
σ. Σταθερή Τάση : Η φόρτιση γίνεται από ένα τροφοδοτικό
σταθερής τάσης. Στην αρχή γίνεται με μεγάλο ρυθμό και
καθώς η στάθμη φόρτισης

μεγαλώνει,

το

ρεύμα

μειώ-

Με

τη μέβοδο αυτή ελαφρές μεταβολές στην τάση φόρτι

σης έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλες μεταβολές στο
φόρτισης .

ρεύμα

Σταθερό Ρεύμα : Η φόρτιση αυτή γίνεται με την βοήθεια
τροφοδοτικού σταθερού ρεύματος.
μαίνει μια σταθερή σε

σειρά

Στην πράξη αυτό ση

αντίσταση

στο

κύκλωμα

φόρτισης (η τιμή της είναι πολύ μικρότερη από την
εσωτερική αντίσταση του κάθε συσσοιρευτή) , έτσι ώστε
το ρεύμα να παραμένει σχετικά αμετάβλητο σε μεταβολές
της τάσης του τροφοδοτικού ή στην συνεχώς αυξανόμενη
τάση του συσσωρευτή καθώς προχωράει η φόρτιση.
Το ρεύμα πρέπει να εκλεγεί ώστε
υπερφόρτιση και έκλυση αερίων.
Δύο ρυθμοί Φόρτισης : Η
μούς

οπότε

και

να

φόρτιση γίνεται

μην

γίνεται

με δύο ρυθ

μειώνεται ο ολικός χρόνος.

γίνεται με μεγάλο ρυθμό και όταν η

τάση

Αρχικά

φτάσει

μια

προκαθορισμένη τιμή (σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία),
ο ρυθμός μειώνεται. Αυτό στην πράξη γίνεται αυτόματα
με ένα ρελαί τάσης που σε κάποια

φάση,

εισάγει

μια

πρόσθετη σε σειρά αντίσταση.
Μεταβαλλόμενος Ρυθμός Φόρτισης : Η φόρτιση γίνεται με
συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμό από μια αρχική τιμή που
βαθμιαία μειώνεται καθώς αυξάνεται η στάθμη φόρτισης
(SOC).
Αυτό γίνεται με μια μικρή σε σειρά αντίσταση
στο κύκλωμα φόρτισης, που περιορίζει το αρχικό ρεύμα
φόρτισης σε μια ασφαλή τιμή.
Τον τελευταίο καιρό
όμως έχουν αναπτυχθεί ηλεκτρονικά κυκλώματα που
λείφουν τις ωμικές αντιστάσεις.

εξα

2.1.6 Βαθμός απόδοσης
Ο ολικός βαθμός απόδοσης ενός συσσωρευτή προκύπτει
από το γινόμενο του βαθμού απόδοσης του φορτίου επί τον
βαθμό απόδοσης τάσης (εξαρτάται από τους ρυθμούς φόρτισης
και εκφόρτισης και από τη θερμοκρασία λειτουργίας). Ειδι
κότερα μεγάλοι ρυθμοί και μικρές θερμοκρασίες τείνουν να
μειώσουν τον βαθμό απόδοσης - τάσης.

2.1.7

Διάρκεια ζωής

Η
χο^ρητ ικότητα ενός στοιχείου παραμένει
σταθερή κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ζωής,
τέλος

πέφτει

απότομα.

σημείο που η διαθέσιμη χωρητικότητα
ονομαστικής ενός νέου στοιχείου.
Για

τους

πέφτει

στο

στατικούς σσυσσωρευτές κα

συνήθως καθορίζεται σε χρόνια,

ενώ για

συσσωρευτές η διάρκεια ζο^ής καθορίζεται σ
Τέλος πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι
συσσοίρευτών περιορίζεται από ένα μέγι^
ανεξάρτητα

σχετ
ενώ στο

Η διάρκεια ζωής εξαντλείται στο
80%

της

κίνησης (SLI)
άλλου
ικλους .

τύπου

διάρκεια των
αριθμό ετών
από το βάθος εκφόρτισης (DOD) ή τον αριθμό των

κύκλων και ότι η διάρκεια ζωής μειώνεται σε

I

στοιχεία

που

έχουν υποστεί θειίκωση λόγω υπερβολικής έκλυσης αερίων και
από φυσικές φθορές στις πλάκες.
Ο αριθμός και ο τύπος των συσσωρευτών που απαιτούνται
για

συγκεκριμένη εγκατάσταση εξαρτάται από τις απαιτήσεις

τάσης και τον χρόνο εκφόρτισης ρεύματος.
2.1.8

Βοηθητικά συστήματα

Πολλές φορές για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία
των συσσωρευτών, χρησιμιοποιούντσι διάφορα βοηθητικά μέσα
που εξαρτώνται από τον τύπο των συσσωρευτών και την εφαρ
μογή τους.
1. Βάθρα στήριξης.
Ο κάθε κατασκευαστής μαζί με τον συσσωρευτή, παρέχει
και
ειδικά βάθρα στήριξης τα οποία είναι κατάλληλα
σχεδιασμένα για το βάρος και τις διαστάσεις των συσ
σωρευτών που κάθε φορά εδράζονται πάνοι σ'αυτά.
Είναι
κατασκευασμένα από χάλυβα, κατάλληλα μονωμένα έτσι ώστε να
πετυχαίνετσι ηλεκτρική μόνωση και επενδεδυμένα με οξύμαχο
χρώμα,

ικανό

να αντέχει

στην διάβρωση από τυχόν διαρροή

ηλεκτρολύτη.
Σε εφαρμογές που η επιφάνεια του δαπέδου δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλιμακωτά βάθρα,

επαρκεί

τα οποία όμως

έχουν το μειονέκτημα ότι προκύπτουν διαφορές θερμοκρασίας
και κατά συνέπεια διαφορετική ταχύτητα αυτοεκφόρτίσης για
στοιχεία που βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη.

2.

Σύστημα Εξαερι,σμού
Κατά

τη

συσσωρευτών

διάρκεια
πρέπει

της
να

φόρτισης,

περιορίζεται ο κίνδυνος εκρήξεως από
Κανονικά
φορές.

τα

εξαερίζονται

δωμάτια

έτσι

την

ώστε

έκλυση

των
να

αερίων.

κατά τη φόρτιση ο αέρας πρέπει να αλλάζει 5 με β
Η απαιτοΟμενη ποσότητα του αέρα σε m3 καθορίζεται

από το DIN 0510.
Η ποσότητα αυτή σέρα υπολογίζεται από τη σχέση :
Q = 0,0055
I ■ η
όπου : I = μέγιστο ρεύμα φόρτισης σε A
η = αριθμός στοιχείων.
Σε δωμάτια συσσωρευτών που δεν επαρκεί ο φυσικός
εξσερισμός, πολλές φορές είναι αναγκαίος ο εξαναγκασμένος
εξαερισμός με χρήση ανεμιστήρων.
Με τον τρόπο αυτό
διστήρούμε την σuγκέvτpϋJση του υδρογόνου (Η2 ), σε επίπεδα
που δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
αέρα που περιέχει 3% Η? είναι

ένα

ασφαλές

Έτσι μίγμα
όριο,

ενώ

η

συγκέντρωση 4 με θ% Η 2 , είναι επικίνδυνη για ανάφλεξη με
σπινθήρα ή φλόγα, ενώ η συγκέντρωση πάνω από 8% είναι
επικίνδυνη για έκρηξη.
Επειδή το Η: είναι ελαφρύτερο από τον αέρα πρέπει η
εισαγωγή σέρα από τον ανεμιστήρα να γίνεται από το επίπεδο
του πατώματος, ενώ η εξαγωγή να γίνεται όσο το δυνατό πιο
κοντά στην οροφή, με ειδικές θυρίδες διαφυγής.
Οι
ανεμιστήρες που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό πρέπει
να έχουν προστασία από την διάβρωση με μια επένδυση
σντιοξειδωτικού υλικού ή βσφή. Ο κινητήρας πρέπει να έχει
αντιεκρηκτική προστασία (ομάδα Gi) από

εύφλεκτα

αέρια

ή

ατμούς.
Ακόμη πρέπει να εξασφαλίζεται λειτουργία του φορτιστή
μόνο όταν λειτουργεί ο εξαεριστήρας.
Για

περισσότερή

προστασία

μπορούν να εγκατασταθούν

και ειδικοί αισθητήρες συγκέντρωσης H j .
3. Σύστημα Ψύξης :
Οπως προανσφέρσμε η λει ουργίσ σε υψηλές θερμοκρασίες
(άνω των 32°C),
συνεπάγε :σι μειωμένη διάρκεια ζωής,
Γι'αυτό πολλές φορές είναι αναγκαίο ένα σύστημα ψύξης με

φυσική ή εξαναγκασμένη κυκλοφορία,
ττου

ιδιαίτερα σε εφαρμογές

απαιτούν υψηλούς ρυθμούς φόρτισης - εκφόρτισης.

Για

καλύτερα αποτελέσματα ψύξης,

συνισταται η τοποθέτηση

συσσωρευτών

- 3 cm για να βοηθήσουμε την

σε

απόσταση

1

των

απαγωγή θερμότητας .
4. Σύστημα Ανάδευσης του Ηλεκτρολύτη
Με

σκοπό

να

αποφύγουμε

την

στρωμάτωση

του

ηλεκτρολύτη, είναι αναγκαΟο να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή
ανάδευση του ηλεκτρολύτη.
Αυτό πετυχαΐνεται με διοχέ
τευση αέρα, μέσω συμπιεστή, στα στοιχεία. Η δημιουργία
στρωμάτων προκαλείται διότι το οξύ που δημιουργείται κατά
τη φόρτιση είναι πυκνότερο και τείνει να κατέβει στον
πυθμένα του στοιχείου.
Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια
ανομοιόμορφο βάθος εκφόρτισης (DOD) και τελικά μείωση της
διάρκειας ζωής.
5. Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου
Ένα τέτοιο σύστημα που θα
γάζεται

συλλέγει

και

θα

επεξερ

δεδομένα από αντιπροσωπευτικά στοιχεία το3ν συσσω

ρευτών, είναι πολλές φορές απαραίτητο.
πρέπει να ελέγχονται είναι :
α. Στάθμη Φόρτισης (SOC).

Η

Οι παράμετροι που

γνώση της είναι επιθυμητή

για την αποφυγή υπερφόρτωσης ή υπερεκφόρτωσης .
β. Ειδικό βάρος.
γ. Τάση.
Η μέτρησή της είναι σημαντική ώστε να μην
υπερβούμε κατά την εκφόρτιση την τάση αποκοπής.
δ. Ρεύμα.

Η μέτρησή του καθορίζει τους ρυθμούς φόρτισης

- εκφόρτισης.
ε. θερμόκρασία Ηλεκτρολύτη. Είναι σημαντική γιατί επη
ρεάζει τη διάρκεια ζωής του στοιχείου,
στ. θερμοκρασία Περιβάλλοντος. Απαραίτητη για τον υπολο
γισμό του συστήματος εξαερισμού και ψύξης.
ζ,

Αντίσταση γείωσης.
Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται
και αντιμετωπίζονται σφάλματα ως προς τη γη, μειώνο
ντας έτσι τις βλάβες από βραχυκύκλωμα.
Συντήρηση
Οι ανάγκες για τη

συντήρηση

ενός

συσσωρευτή

συνί-

στανται σε :
1. Συμπλήριοση του ηλεκτρολύτη με αποσταγμένο νερό, έτσι

ώστε να διατηρηθεί το
ηλεκτρολΰτη

αλλά

κατάλληλο

και

να

ειδικά

κρατήσουμε

βάρος

στον

καλυμένες τις

πλάκες του συσσωρευτή.
Η συμπλήρωση του νεροΟ είναι
καλύτερο να γίνεται στο τελευταίο στάδιο της φόρτισης
έτσι ώστε η έκλυση των αερίων να δημιουργεί ανάδευση
στον ηλεκτρολύτη για την αποφυγή στρωμάτωσης.
2. Οπτική παρακολούθηση για διαρροή οξέως, διάβρωση και
τυχόν ράγισμα του δοχείου.
3. Έλεγχο του ειδικού βάρους του ηλεκτρολύτη.
4. Έλεγχο των γεφυρώσεοίν μεταξύ των στοιχείων και έλεγχο
των ακροδεκτών.
5. Καθάρισμα των δοχείων και καλυμμάτων.
6. Παρακολούθηση και όπου χρειάζεται επισκευή το.)ν βοηθη
τικών συστημάτων.
Συμπεράσματα
Με βάση όσα αναφέρθηκαν

στους

συσσωρευτές

μολύβδου

και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιβάλλει η
χρησιμοποίηση συσσωρευτών σε συγκεκριμένη εφαρμογή, πρέπει
να ληφθούν υπ’όψη πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν
την λειτορυγία και τη διάρκεια ζωής τους.
Ενδεικτικά αναφερόνται οι συνθήκες του περιβάλλοντος
λειτουργίας (θερμοκρασία), οι κανόνες ασφάλειας που πρέπει
να τηρηθούν, ο τρόπος και ο τόπος εγκατάστασης, η πρόβλεψη
για τη συντήρησή
δυνατό λιγότερη.

τους,

η

οποία πρέπει να είναι όσο το

Τέλος πρέπει να τονισθεί ότι αποφασιστικό ρόλο στην
εκλογή του υποσυστήματος τι·»ν συσσωρευτών, θα παίξει το
κόστος με βάση τη διάρκεια ζωής τους που καθορίζεται από
πολλούς παράγοντες όπως : Το αρχικό κόστος, η επίδραση των
συσσωρευτών στις απαιτήσεις των άλλων μονάδων, το κόστος
συντήρησης, η διάρκεια ζωής, το κόστος αντικατάστασης, η
παραμένουσα αξία τους, ο βαθμός απόδοσης και οι βοηθητικές
συσκευές.
.2 ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΖΕΥΓΗ (Η/Ζ)
Η

ηλεκτρική

παροχή

ενέργειας

βασικούς χρήστες

μπορεί να διακοπεί μόνο για
μόνο

κατά

τον

εφεδρική από τον

χρόνο

μικρό

μεταφοράς

διακόπτη

χρονικό

διάστημα

Σύμφωνα

επιτρεπόμενο χρόνο διακοπής, υπάρχουν
συνδεσμολογίες εφεδρικών πηγών.

με

τον

πολλοί τύποι και

Πάντως για να μην τίθενται ανθρώπινες ζωές,
δυνο (π.χ.

και

από την κύρια πηγή στην

μεταφοράς.

κατά τη διάρκεια μιας εγχείρησης),

σε

κίν

πρέπει ένα

σύστημα αδιάκοπης παροχής να εγγυάται συνεχή τροφοδοσία με
ηλεκτρική ενέργεια.
Έτσι ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη οδηγούμενα από μηχανές
diesel ή βενζίνης, σε συνεργασία με συσσωρευτές και μετα
τροπείς, χρησιμοποιούνται σαν εφεδρικές πηγές τροφοδοσίας.
Ηλεκτροπαραγο^γά ζεύγη κατασκευάζονται για ισχείς

με

γαλύτερες των S.'SOO KVA. Για απαιτήσεις μεγαλύτερης ισχύος
μπορούν να συνδεθούν παράλληλα μερικά ζεύγη.
Το μέγεθος
της εγκατάστασης εφεδρικής τροφοδοσίας,
ανάλογο

πρέπει

να

είναι

με τις απαιτήσεις ισχύος του συνδεδεμένου φορτίου

πολλαπλασιαζόμενο με ένα συντελεστή χρησιμοποιήσεως.

Για

οικονομικούς κυρίως λόγους επιλέγονται διατάξεις με όσο το
δυνατό μικρότερο μέγεθος (σε ισχύ), αλλά με ικανότητα
λειτουργίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Πάντως πρέπει
να γίνει κατανοητό ότι το σχετικό κόστος ανά KVA ελαττώ
νεται όσο αυξάνεται η ισχύς και εκτός αυτού η εγκατάσταση
πρέπει να μην είναι τόσο μικρή,
έτσι ο>στε να μπορεί να
καλύψει μια μελοντική αύξηση το^ν απαιτήσεων ισχύος.
2.2.1 Η/Ζ με μηχανές εσωτερικής καύσης
Οι μόνιμες εγκαταστάσεις γεννητριών από 5 KVA και
πάνω συνήθως οδηγούνται από μηχανές diesel που είναι οι
πιο οικονομικές.
Μικρότερα φορητά ζεύγη οδηγούνται από
μηχανές με βενζινοκινητήρες.
Τα Η/Ζ για να είναι πάντοτε έτοΐ|ΐα για λειτουργία
είναι απαραίτητο να δοκιμάζονται σε τακτικά διαστήματα και
να συντηρούνται από ειδικά συνεργεία, με τους κανονισμούς
που ορίζει ο κατασκευαστής.
Η εκκίνηση των ζευγών γίνεται με τη βοήθεια μπαταριών
ή

με

τροφοδοσία πεπιεσμένου σέρα στον άξονα της μηχανής.

Για επιτρεπόμενη μεταβολή συχνότητας

μικρότερης

του

6%,

χρησιμοττοι οΰνται
του φορτίου.
μικρότερη

ασύγχρονες

Όταν όμιοις

μηχανές

απαιτείται

για την τροφοδότηση
διακύμανση

συχνότης

του 1% τότε είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν

σύγχρονες γεννήτριες οδηγούμενες από μηχανές diesel.
Για αδιάκοπη λειτουργία (no break) ένας
ή

μια

σύγχρονη

εναλλακτήρας

μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοπλαρι-

σμένη σ'ένα σφόνδυλο.

Η μηχανή και ο σφόνδυλος

λειτουρ

γούν συνέχεια με σύγχρονη ταχύτητα.
Σε

περίπτωση

διακοπής της τροφοδοσίας της μηχανής ο

σφόνδυλος κομπλάρεται ηλεκτρομαγνητικά με μια diesel, την
οποία και εκκινεί με την αποθηκευμένη περιστροφική ενέρ
γεια. Ετσι η μηχανή diesel οδηγεί την σύγχρονη μηχανή που
λειτουργεί τώρα σαν γεννήτρια τροφοδοτώντας έτσι το φορ
τίο, χωρίς καμμία διακοπή.
2.2.2
Για

Μηχανή εσωτερικής καύσης
μεγάλα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (πάνιο από 3500 KVA)

χρησιμοποιείται ταχύτητα της μηχανής diesel από 1200 μέχρι
1500 στροφές ανά λεπτό (rpm).
Μικρά ζεύγη πάνω από 200
KVA συνήθως λειτουργούν με ταχύτητα 3000 rpm, για λόγους
οικονομίας.
Κάτω από συνθήκες απώλειας φορτίου η
στιγμιαία
διακύμανση της ταχύτητας δεν πρέπει να υπερβαίνει το θ%,
ενώ η μόνιμη διακύμανση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του
5% σύμφωνα με το DIN 1940. Στην πράξη όμως επιτυγχάνονται
τιμές διακύμανσης ταχύτητας λιγότερο από 3%.
Όλα όμως τα ζεύγη που χρησιμοποιούν μηχανές παραγωγής
εσωτερικής καύσης έχουν έναν συντελεστή ανωμαλίας - δ - ο
οποίος προκαλεί διακυμάνσεις στις τιμές της τάσης και της
συχνότητας. Η τιμή αυτού του συντελεστή εξσρτάται από τον
τύπο του φορτίου.
Για λειτουργία σε κυκλώματα φωτισμού,
τα σταθερά ζεύγη είναι συνήθως κατάλληλα.
Υψηλότερες
τιμές του συντελεστή όμως απαιτούνται για
φορτίων

όπως

όργανα μέτρησης,

την

υπολογιστές κ.λ.π.
Για ντηζελομηχανές με ισχύ εξόδου πάνω
χρησιμοποιείται

ψύξη

με

τροφοδοσία

ραδιοφωνικοί πομποί,

κατευθείαν

παροχή

από

1Θ5

αέρα.

ηλ.
KW,
Οι

απαιτήσεις του αέρα ψύξης είναι της τάξης του 68 m3 KWh"ι.

Οι υδρόψυκτες μηχανές έχουν

κλειστό

κύκλωμα

κυκλοφορίας

νερού, η ψύξη του οποίου γίνεται με τη βοήβεια ανεμιστήρων
μέσα στο ψυγείο.
Η κυκλοφορία του νερού ψύξης μέσα στο κλειστό κύκλοιμα
γίνεται με τη βοήβεια αντλίας.
είναι της τάξης 48 - 82 It KWh-ι.

Η απαίτηση ροής νερού

Μηχανές πάνω από 1000 KW εκκινούνται από ένα κινητήρα
εκκίνησης (starter)

ή

με

μια

μπαταρία

εκκίνησης.

Η

εκκίνηση με πεπιεσμένο αέρα χρησιμοποιείται για μεγάλες
μηχανές που έχουν τουλάχιστον 6 κυλίνδρους, για να εξασφα
λιστεί εκκίνηση σε οποιαδήποτε θέση του στροφαλοφόρου.
Ο
τρόπος
αυτός
εκκίνησης χρησιμοποιείται κανονικά για
μηχανές πάνω από 1500 KW, γιατί το κόστος του εκκινητή
(ηλεκτρικού) σ'αυτό το μέγεθος καθιστά απαγορευτική τη
χρήση του.
2.2.3 Γεννήτρια και εξαρτήματά της
Για τα ηλεκτροπαραγο.ιγά ζεύγη χρησιμοποιούνται

γεν

νήτριες σταθερής συχνότητας (σύγχρονες).
Για τη σταθερο
ποίηση και έλεγχο της τάσης χρησιμοποιούνται ειδικές
μονάδες που βρίσκονται στη γεννήτρια ή είναι εγκατεστη
μένες ξεχωριστά στον πίνανα διακοπτών.
Ένας

μετασχηματιστής

με

τρία

τυλίγματα

χρησιμο

ποιείται, για να προσαυξήσει δισνυσματικά το παραγόμενο
ρεύμα και τάση της γεννήτριας και να τροφοδοτήσει τον
ανορθωτή στο εξωτερικό μέρος της γεννήτριας (σχήμα 2.1)
Η σταθεροποίηση τάσης της γεννήτριας εξαρτάται μόνο
κατά ένα μικρό μέρος από τον συντελεστή ισχύος.
Για
πλήρες φορτίο και για κλίμακα οο3φ από 0,8 μέχρι 1,0, η
τάση

διατηρείται.

Μέσα

στα όρια από ±2% με ±3% (σχήμα

2. 2) .

Ο ρυθμιστής τάσης με τα θυρίστορς μπορεί να διατη
ρήσει την τάση μέσα στα όρια με απόκλιση μέχρι και ± 0,5%.
Με
την
χρήση σύγχρονης γεννήτριας διορθώνεται στον
συντομότερο χρόνο μια περιοδική με ϊβολή της τάσης λόγω
απώλειας φορτίου.

ϊχήμα 2.2
Ο πίνακας των διακοπτών ή η μονάδα αυτόματου ελέγχου,
.περιέχει όλο τον αυτόματο εξοπλισμό για την
αρχική

λειτουργία

στην

περίπτωση

διακοπής

εκκίνηση
της

και

κύριας

τροφοδοσίας καθώς και για το σταμάτημα της διάταξης, όταν
επσνέλθει η τάση της κύριας πηγής.
Το σπουδαίο κομμάτι
της διάταξης είναι μια αυτόματη μονάδα ελέγχου η οποία
ελέγχει τις λειτουργίες της εκκίνησης και στάσης, παρακο
λουθεί την αρχική βοήθεια, εκκίνηση την οποία αποσυνδέει
μετά από κάθε πετυχημένη εκκίνηση και τέλος ενεργοποιεί
τους διακόπτες τροφοδότησης των φορτίων.

2.2.4
Για

Εγκατάσταση του ζεύγους (Η/Ζ)
κάβε

εγκατάσταση ηλεκτροπαραγο^γοΟ ζεύγους (Η/Ζ)

είναι, απαραίτητος ο σχεδιασμός
φιλοξενεί.

Έτσι

της

αίβουσας

που

βα

το

πρέπει να καθοριστούν οι διαστάσεις σε

συνεργασία με τον αρχιτέκτονα που σχεδιάζει το κτίριο.
διαστάσεις της αίθουσας του

ζεύγους

είναι

Οι

τυποποιημένες

ανάλογα με την ισχύ του.
Η αίθουσα πρέπει να βρίσκεται
μακριά από χώρους εργασίας και γραφεία εξ'αιτίας του
θορύβου κατά τη λειτουργία του κινητήρα diesel και αν
είναι απαραίτητο μπορούν να

χρησιμοποιηθούν

ηχoμovoJτ ικές

εγκαταστάσεις .
Οι

θεμελιώσεις

πρέπει

να σχεδιάζονται έτσι ώστε να

είναι ανάλογες του τύπου και μεγέθους της διάταξης και δεν
πρέπει να ενώνονται με τοίχους του υπόλοιπου κτιρίου για
να αποφεύγεται η μετάδοση των κραδασμών.
Μειωτές των
κραδασμάιν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση

της

μετάδοσης

ήχου

και

κραδσσμ(ί)ν στα γειτονικά

δωμάτια. Με την χρησιμοποίηση αυτών των διατάξεων,
δυνατό να ελαττωθούν οι διαστάσεις των θεμελίων.
Οι

απώλειες

του

ηλεκτροπαραγωγού

περίπου 15 με 20% της ονομαστικής

ισχύος

ζεύγους
και

είναι
είναι

οφείλονται

στη θερμότητα, η οποία πρέπει να σποβληθεί από το δωμάτιο
του ζεύγους.
Για το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχει στο
δωμάτιο επαρκής ποσότητα εξσερισμού. Για κάθε 10®C ανόδου
της θερμοκρασίας του αέρα ψύξης, η απαίτηση νέου αέρα Q
για την αποβολή της θερμότητας από
κατά προσέγγιση 43 m-> / h ·KVA.

τις

απώλειες,

είναι

Αν το ψυγείο είναι στο μπροστά μέρος της μηχανής τότε
ο ανεμιστήρας μπορεί να διώχνει τις απώλειες θερμότητας.
Για την αποβολή των αερίων της εξάτμισης συνήθως χρη
σιμοποιούνται χαλύβδινοι σωλήνες για τους οποίους πρέπει
να ληφθεί υπόψη και η θερμική διαστολή τους. Αν το ζεύγος
είναι στερεωμένο πάνω σε μειωτήρες κραδασμών,
η εξάτμιση
πρέπει

να συνδέεται με ένα εύκαμπτο κομμάτι σωλήνα από το

ίδιο υλικό.
Αν ή εξάτμιση είναι στη στέγη του κτιρίου, θα πρέπει
να κανονίζεται έτσι ώστε ανώτερο άκρο της,
να βρίσκεται
πάνω από την μαρκίζα της στέγης.

ο θόρυβος μηορεί να μειο^θεΐ δραστικό με την χρησιμο
ποίηση ενός κυλινδρικού σιγαστόρσ στην άκρη της εξότμισης,
η οποία συνήθως τοποθετείται σε εξωτερικό μέρος του
κτιρίου.
Το μέγεθος του σιγαστήρα είναι περίπου Im^ για
κάθε 50 KVA της ισχύος του ζεύγους.
Τέλος για το χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στη διακοπή
τής κύριας πήγής και επαναφοράς της
εφεδρική

πήγή,

από

ένα

μπαταριών.

τροφοδοσίας

από

την

ο χώρος της μηχανής καθώς και ο χώρος των

διακοπτών και του πίνακα,
σύστημα

πρέπει να

εφεδρικού

φωτίζονται

φoJτLσμoύ

με

την

αυτόματα
βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Τα συστήματα αδιώκοπης παροχής ισχύος (UPS - Uninter
ruptible Power Supplies), είναι ηλεκτρονικά συστήματα τα
οποία

μπορούν

να

τροφοδοτούν

πάντοτε

κρίσιμα

φορτία,

ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή Οχι τροφοδοσία δικτύου.
Η σημερινή πολύπλοκη συνβεση τιον ηλεκτρικών και ηλε
κτρονικών

κρίσιμων

συστημάτων,

συχνά απαιτεί προσεκτική

παρακολούθηση και ελεγχόμενη αδιάκοπη παροχή ισχύος,
μπληρωματικά

(συ

με το σύστημα υποστήριξης) για να εμποδιστεί

γενικό κλείσιμο (shutdown) το,ιν εγκαταστάσεων σε
διακοπής της τροφοδοσίας.

περίπτοαση

Μερικά παραδείγματα κρίσιμων φορτίων είναι :
1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
2. Ηλεκτρικές συσκευές νοσοκομείων
3. Συστήματα τηλεπικοινωνίας
4. Ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου
5. Ηλεκτρονόμοι - διακόπτες (Relays)
6. Κυκλώματα συναγερμών ή προειδοποίησης.
Τα

συστήματα

αδιάκοπης παροχής μπορούμε να τα χωρί

σουμε σε τρεις κατηγορίες :
α. Στατικά συστήματα : Είναι αυτα που αποτελούνται μόνο
από ανορθωτές και αντιστροφείς, οι οποίοι είναι κατασκευασιιένοι μονο σπο ημιαγωγό στοιχεία ισχύος (σχήμα
3.1α).
ρ. Δυναμικά συστήματα : Αποτελούνται μόνο από ηλεκτρικές
γ.

μηχανές (σχήμα 3.1β).
Ημιδυναμικά συστήματα : Τα συστήματα αυτά αποτελού
νται από στατικούς ανορθωτές και από δυναμικούς
αντιστροφείς (ηλεκτρικές μηχανές [σχήμα 3.1γ]).
Μέσα στην τελευταία δεκαετία, όλες οι ηλεκτρικές δια-

παροχής ισχύος.

«ΙΝΗΤΜΡΑί:

ΓΕ ^Μ ΤΡ

(3 — G>
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Συνδεσμολογία δυναμικού συστήματος πδιάκοππς
παροχής ισχύος.

^

·

παροχής ισχύος.

Σχήμα 3.1 (α, β, γ)

τάξεις

και

συσκευές,

(ημιαγωνοί)

σύγχρονου εξοπλισμού.
νοι σνορβο)τές

χρησιμοποιούν

δημιουργώντας

έτσι

Δίοδοι,

μια

στατικά

εξαρτήματα

νέα και μεγάλη τάξη

τρανζίστορς και ελεγχόμε

πυριτίου (θυρίστορς SCR), άνοιξαν

καινούρ

γιους δρόμους στη βιομηχανία και στα συστήματα αδιάκοπης
παροχής ισχύος (UPS), δημιουργώντας στατικούς ανορβωτές,
αντιστροφείς και διακόπτες.
Για

τον

καθορισμό του κατάλληλου συστήματος UPS για

ένα συγκεκριμένο κρίσιμο φορτίο πρέπει να διερευνηθούν και
να προσεχθούν τα παρακάτο) ζητήματα :
1 . Αν η διακοπή τροφοδοσίας μπορεί νι[ προκαλέσει βλάβη ή
ζημία στο κρίσιμο φορτίο.
2.

Αν γίνει αυτό ποιά θα είναι η
κταση της ζημιάς.
πόσος
χρόνος θα χρειαστεί για τ )v επισκευή και πόσο
θα κοστίσει αυτή.
3. Μπορεί η διακοπή της τροφοδοσίας να θέσει σε κ ίνδυνο
την ασφάλεια του προσωπικού.
4.

Κατά π ό σ ο τα ανταλλακτικά μέρη είναι
πόσο θα κοστίσουν.

διαθέσιμα

και

5. Είναι δυνατό να χαθεί η μνήμη του κουμπιούτερ από την
διακοπή τροφοδοσίας.
6.

Αν μια πρόσθετη πηγή ανάγκης θεωρηθεί απαραίτητη,
ποιά θα είναι η κσθοριαμένη λειτοκργια της και για

πόσο χρονικό διάστημα.
7. Είναι ανεκτή μια στιγμιαία υπέρβαση των ορίων (τάσης,
ρεύματος,
συχνότητας) και για πόσο καιρό θα είναι
ανεκτή; Σημειώνουμε ότι ο χρόνος είναι ένας πολύ ση
μαντικός παράγοντας στην εκλογή του σωστού UPS.
8. Ποιό κρίσιμο σημείο ανοχής επιβάλλεται από το κρίσιμο
φορτίο σε αναλογία με την ρύθμιση της τάσης,
βολής της συχνότητας και αρμονικών θορύβων.
9.

Το

κρίσιμο

φορτίο

μετα

απαιτεί τετραγωνικό ή ημιτονικό

παλμό;
Ένα στατικό σύστημα αδιάκοπης παροχής ισχύος βασικά
αποτελείται απο ένα στατικό ανορθωτή - φορτιστή, μπαταρίες
και από ένα στατικό αντιστροφέα (σχήμα 3.2).

Σχ. 3.2 ; Στατικό σύστημα UPS

Τα

συστήματα

αυτα

έχουν

σαν σκοττό να εξασφαλίσουν

αδιάκοπη εναλλασσόμενη (AC) ενέργεια σε συσκευές που

δεν

κύκλου,
πηγής.

μπορούν

να

ανεχθούν,

ούτε

φορτία

για ένα κλάσμα του

μια διακοπή της χρησιμοποι ούμιενης τροφοδοσίας της

Βύθισή

τής τάσης,

μεταβολή της συχνότητας και στιγ

μιαίες ή μεγάλης διάρκειας παρενοχλήσεις της χρησιμο
ποιούμενης τροφοδοσίας, μπορούν να προκαλέσουν ανο.ιμαλίες ή
πλήρη και υπέρβαση των ορίων ενΟς κρίσιμου φορτίου.
Η

απώλεια

ισχύος

κατά

διάρκεια

λειτουργίας

ενός

κρίσιμου φορτίου έχει σαν αποτέλεσμα καθυστέρηση της
παραγωγής, αντιοικονομική επαναλειτουργία των μηχανημάτων
ή πιθανή ζημιά τους.
η

Συστήματα που απαιτούνται για μονάδες των 25 ή 50 KW,
τοποθέτηση στατικών συστημάτων
αδιάκοπης
παροχής,

κρίνεται απαγορευτική λόγω μεγάλου κόστους εγκατάστασης.
Τα δυναμικά συστήματα αδιάκοπης παροχής, εξυπηρετούν
αποτελεσματικά τα μεγαλσ φορτία, σε σύγκριση με τα στατικά
σύστήματα που κερδίζουν όμως έδαφος λόγω των πλεονε
κτημάτων τους.
Τα περιστροφικά (δυναμικά) συστήματα, βασίζονται στην
αδράνεια

με τη χρήση πολύ ελαφρών τροχών με ή χωρίς στρό

βιλο και πολλών συνδυασμών από περιστροφικά μηχανήματα και
εξοπλισμό, οδηγούμενα από σύγχρονες ή επαγωγικές ηλε
κτρικές μηχανές.
Οι διατάξεις των στατικών συστημάτων των UPS παρέχουν
γρήγορη

αντίδραση,

σταθερή

συχνότητα

εξόδου,

αποδοτικότητα και συγκριτικά αθόρυβη λειτουργία
Γενικά οι συσκευές και τα στατικά κυκλώματα,

(60

υψηλή
db) .

ενεργούν σαν

φίλτρα και σαν ρυθμιστές τάσης εξασφαλίζοντας έτσι, αστα
μάτητη τροφοδοσία σε κανονικές τιμές αυξομείωσης της

ισχύος.

Πέρα όμο>ς από αυτά τα πλεονεκ τΠμστα,

το

κόστος

ανά KVA των συστημάτων αδιάκοπης παροχής ισχύος, μειώνεται
εξαιτίας

των

τεχνολογικών

προόδων

στην

τεχνολογία των

ημιαγωγών ισχύος.
3.1.1 Εξαρτήματα των UPS - Λειτουργία
Το σύστημα αδιάκοπης παροχής ισχύος (UPS)
τύπου (σχήμα 3.3) είναι απλό, διεδομένο και φτηνό.

συνεχούς
Αποτε-

(αΊ

I UICUO-MICH.

^

I

o il

;χ. 3.3 : α) Συνεχή τύπος, β) με χειροκίνητο by pass, γ) με Η/Ζ.

λείχαι ατΓό ένα στατικό ι νορΛωτή - φορτιστή, μια συστοιχΰσ
μπαταριών και ένα στατ κΟ αντιατρηφέα, συνδεσμολογημένο
όπως στό σχήμα.
Στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας η εναλλασσό
μενη (AC) είσοδος, τροφοδοτεί τον ανορβο)τή που μετατρέπει
το εναλλασσόμενο σε συνεχές και παράλληλα φορτίζει τις
μπαταρίες.

Στον ίδιο χρόνο ο

ανορβωτής

αντιατροφέα με την παρσγόμενη συνεχή τάση.

τροφοδοτεί

μετατρέπει τη συνεχή αυτή τάση σε εναλλασσόμενη,
απαιτουμενη τιμή τάσης του φορτίου.
Η εναλλασσόμενη τετραγωνική

τον

Ο αντιστροφέας

κυματόμορφή,

στην

μετατρέπε-

ται , κατά προσέγγιση σε εναλλασσόμενη ημιτονοειδής με τη
χρήση ειδικών διατάξε«ων (Ferro - resonant tranformers) που
υπάρχουν στον αντιστροφέα,
οι οποίοι μετασχηματίζουν την
τετραγωνική μορφή σε ημιτονική αλλά επίσης ρυθμίζουν και
την εναλλασσόμενη τάση εξόδου.
Τα χαρακτηριστικό απόδοσης και λειτουργίας αυτού

του

μετατροπέα

είναι ακριβώς ίδια με αυτα του κλασσικού μετα

σχηματιστή

σταθερής

τάσης

με

εκτεταμένη

εφαρμογή

στη

βιομηχανία.
Όταν σε μια χρονική στιγμή η εναλλασσόμενη τροφοδοσία
διακοπεί,

οι

μπαταρίες τροφοδοτούιν με την απαραίτητη συ

νεχή τροφοδοσία, τον αντιστροφέα. Αυτή η αλυσίδα λειτουρ
γιών, συνθέτουν ένα πλήρες σύστημα ασταμάτητης λειτουργίας
χωρίς καθόλου απώλειες στο χρόνο διακοπής,
μόνο

μια

γιατί

υπάρχει

αλλαγή που γίνεται στην πηγη συνεχούς τάσης του

αντιστροφέα.
Εκτός αυτού ο παραπάνω συνδυασμός ενεργεί
σύστημα
προστασίας
μετατρέποντας
την ισχύ

και σαν
εισόδου,

αδιαφορώντας για την συνέχεια (της τάσης) η την ποιότητα,
σε μια συνεχή και αδιάκοπη τροφοδοσία που ανταποκρίνεται
στις ιδιαιτερότητες του κρίσιμου φορτίου.
Ο χρόνος τροφοδότησης από τις μπαταρίες

κυμαίνεται

από 10 μέχρι- 60 λεπτά και εξαρταται από τη χιορητ ικότητα
το.»ν επιλεγόμενων μπαταριών σε Amp - hr και από την κατά
σταση,

στην

οποία βρίσκονται.

Συνεπώς για την καλύτερη

λειτουργία τους απαιτείται συχνή συντήρηση.
Αν όμως η διακοπή ή η υπέρβαση των ορίων

της

κύριας

τροφοδοσίας

διαρκεΰ περισσότερο,

τότε την τροφοδοσΰσ τόυ

ανορθωτή μπορεί να αναλόβει μια γεννήτρια που κινείται
τουρμπίνα

ή

ένα

και ταυτόχρονα να επαναφορτίζονται και οι
απαραίτητα).
Με

με

ηλεκτροπαραγο>γό ζεύγος με μηχανή DIESEL
μπαταρίες

(όχι

μια προσεκτική ανώλυση των απαιτήσεων του φορτίου

και αν ληφθεί υπ'όψη ο χρόνος διακοπής της γεννήτριας,

θα

καταλήξουμε σε ένα χαμηλότερο κόστος από αυτό μιας μεγάλης
σε μέγεθος και σε διάρκεια συστοιχίας συσσωρευτών.
3.1.2 Νέοι τύποι συστημάτι

UPS

ινσύργιο σύστημα αδιάκοπης παροχής ισχύος με
Ένα
εναλλασσόμενη είσοδο και συνεχή δράση, αναπτύχθηκε πρό
σφατα .
Στον

τύπο

αυτό

δοτεί το όλο σύστημα,
βρίσκεται

μέσα

στο

του UPS η κανονική AC γραμμή τροφο
μέσω

ενός

ανορθωτικού

χώρο του αντιστροφέα.

panel

που

Οι μπαταρίες

είναι παραλληλισμένες με τη μονάδα του ανορθωτή και σε μια
πιθανή διακοπή της εναλλασσόμενης γραμμής εισόδου, είναι
βέβαιο ότι δεν υπάρχει σταμάτημα της λειτουργίας του
συστήματος.
Η γραμμή συνεχούς τάσης (DC) και τάση των μπαταριών.
συγκρί V ονται συνεχώς και η υψηλότερη σε τιμή, πηγή επιλέγεται για να τροφοδοτήσει, το κρίσιμο φορτίο χωρίς έτσι να
Το φορτίο "βλέιτ ε ι " μόνο την εναλλασυπάρχει διακοπή.
σόμενη τάση που παράγεται, από τον αντιστροφέα και δεν
υπάρχουν διακοπές μεταφοράς ούτε μεταβολές συγχρονισμού.
Οταν η εναλλασσόμενη είσοδος πηγαίνει κατευθείαν στον
αντιστροφέα, μειώνεται το μέγεθος του μετατροπέα - φορτιστή των μπαταριών.
Έτσι στο σύστημα αυτό, ο φορτιστής
επιλέγεται και εργάζεται αποκλειστικά και μόνο για την
φόρτιση των μπαταριών και όχι για την τροφοδοσία του

κρί

σιμου φορτίου, μέσω του αντιστροφέα.
0 τύπος αυτός του συστήματος αδιάκοπης παροχής ισχύος
με εναλλασσόμενη είσοδο, συνήθως αποδεικνύεται οικονομικός
για συστήματα από 3 KVA και πάνω.

3.1.3

Γενι,κές παρατηρήσεις για καλύτερη λειτουργία

Όποίς προαναφέραμε,

ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος μπορεί

να συνδυαστεί με το σύστημα τροφοδοσίας αδιάκοπης
έτσι

παροχής

ώστε να παρέχει εφεδρική τροφοδοσία στη διάρκεια των

διακοπών,

υπερβαίνοντας το

χρόνο

υποστήριξης

των

μπα

ταριών (σχ. 3.3γ).
Αν

υπάρχει

ένα

πρόβλημα ή ακόμα διακοπή της τροφο

δοσίας, τότε το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ξεκινάει αυτόματα ή
χειροκίνητα, μετά από ένα προκαθορισμένο χρόνο καθυστέ
ρησης, ο οποίος εξαρτάται από το χρόνο υποστήριξης των
μπαταριών.

Με κανονική συχνότητα,

η λειτουργία αυτή της

γεννήτριας γίνεται εντός ± 2% του προκαθορισμένου χρόνου.
Η γεννήτρια συνδέεται στον αντιστροφέα και στον
φορτιστή των μπαταριών
μεταγωγής.

με

ένα

ηλεκτρομηχανικό

διακόπτη

Όταν η κανονική τροφοδοσία επανέλθει, τότε ο διακό
πτης μεταφοράς αυτόματα συνδέει την εναλλασσόμενη γραμμή
στο σύστημα αδιάκοπης παροχής ισχύος.
Η σταθεροποίηση της συχνότητας της γραμμής ισχύος,
που είναι απαραίτητη για το φορτίο, πραγματοποιείται με
ένα σήμα συγχρονισμού, το οποίο διατηρεί την φάση και
συχνότητα της εξόδου του αντιστροφέα, στα ίδια επίπεδα με
αυτά της γραμμής εισόδου.
Ο ρυθμιστής τάσης του αντιστροφέσ διατηρεί την εναλλασσόμενη τάση φορτίου σταθερή.
Για περιοδική συντήρηση και επιθεώρηση του αντιστροφέα και του φορτιστή - ανορθωτή ή εργασία πάνω στις
μπαταρίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας χειροκίνητος με
ταφορικός διακόπτης - αποζεύκτης.
Ο διακόπτης αυτός, που
συνήθως τοποθετείται στην πόρτα του αντιστροφέα, συνδέει
το εναλλασσόμενο κρίσιμο φορτίο στην AC γραμμή εισόδου
παρακάμπτοντας τον φορτιστή και τον αντιστροφέα.
Ακόμη μπορεί να γίνει παράκαμψη (by pass) μέσω ενός
μετασχηματιστή, αν η τάση της εναλλασσόμενης γραμμής δια
φέρει από την AC τάση του φορτίου.
Η συνεχής τάση των μπαταριών εκτός από

την

τροφοδό

τηση του αντιστροφέα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την
τροφοδότηση των οργάνων ελέγχου.
Η προτεινόμενη τάση για τις μπαταρίες είναι συνήθως

125 V DC.
είναι,

Ο λόγος για την εκλογή

γιατί

με

της

τιμής

της

τάσης

τον τρόπο αυτό μειώνεται η απαίτηση του

φορτιστή σε ρεύμα και για το λόγο αυτό μειώνεται και
τιμή για τον στατικό ανορθωτή - φορτιστή μπαταρίας.
Ένας

άλλος

η

τρόπος απόκτησης μιας διαφορετικής πηγής

συνεχούς ρεύματος (DC) είναι από τον ίδιο τον αντιστροφέα,
ο οποίος "μετασχηματίζει" συνεχές ρεύμα από

μια

τάση

σε

άλλη.
Το ρεύμα των 125 Volt DC των μπαταριών αντιστρέφεται
σε τετραγωνική μορφή, τροφοδοτεί έναν μετασχηματιστή που
υπάρχει στον σντιστροφέα και κατόπιν ανορθώνεται στην
επιθυμητή τάση των 12, 24, 4β V που απαιτείται.
Η λήψη
των τάσεων αυτών απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις για
τροφοδότηση οργάνων ελέγχου.
3.2 ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UP.S ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Στην κατηγορία αυτή των συστημιάτιον αδιάκοπης

παροχής

ισχύος, χρησιμοποιούνται στατικοί διακόπτες διπλού δρόμου.
Οι διακόπτες αυτοί χρησιμοποιούν θυρίστορς και εκτελούν τη
λειτουργία ΟΝ - OFF διακόπτοντας τα κυκλώματα χωρίς κινητά
μέρη.
Δηλαδή εκτελούν την ίδια λειτουργία με τους συμβα
τικούς διακόπτες με τη μόνη διάφορά που δεν έχουν κινητά
μέρη.
Η

μεταφορά του φορτίου γίνεται μέσα σε χρόνο 0 - 1,/4

του κύκλου και ο χρόνος αυτός εξαρτάται από το σημείο,

το

οποίο διακόπτεται.
Ένα σήμα συγχρονισμού ανάμεσα στον σντιστροφέα και
στην εναλλασσόμενη τάση εισόδου, κρατάει το μεταφερόμενο
φορτίο σε συγχρονισμό.
Τα
συστήματα
UPS

με

χρήση

στατικών

διακοπτών

μεταφοράς χιορίζοντσι σε τρεις κατηγορίες :
1. Ορθό σύστημα (forword)
2. Ανάστροφο σύστημα (reverse)
3. Ανάστροφο σε συνδυασμό με εφεδρική τροφοδοσία (rever
se with engine - generator backup).
Τα διαγράμματα και των τριών συστημάτων φαίνονται στο
σχήμα 3.4.

Σχήμα 3.4. UPS με στατ. Βιακόπτες : α) Ορθό σύστημα,
β) Ανόσχροφο, γ) Ανάστροφο με εφεδρική τροφοδοσία.

- To ορθό σύστημα χρησιμοποιεί ένα
μεταφοράς σε αντίθεση με το βασικό
δράσης.

στατικό
σύσητμα

διακόπτη
συνεχούς

Το φορτίο συνήθως οδηγείται μέσω του στατικού διακό
πτη μεταφοράς, απ'ευθειας ή μέσω μετασχηματιστή, στην
γραμμή εναλλασσόμενης τάσης.
Η χρήση του μετασχηματιστή
ενδείκνειται στήν
εισόδου

-

περίπτ(^ση

φορτίου.

που

υπάρχει

διαφορά

τάσης

Κατά τη διακοπή της τροφοδοσίας,

διακόπτης μεταφέρει το φορτίο στον

αντιστροφέα.

ο

Επειδή

στην περίπτιοση αυτή ο ανορθιοτής χρησιμοποιείται μόνο για
ει μικρό μέγεθος.
τήν φόρτιση των μπαταρκ
Οι μπαταρίες ι
I στατικός αντιστροφέας
την εφεδρική προστασία.
Το σύστημα αυτό πάντως δεν
περιοδική απομόνωση και ρύθμιση τη

σχηματίζουν

αι σίγουρο ότι κάνει
αλλασσόμενης γραμμής

εισόδου.
Αυτή ή συνθήκη δεν βρίσ

μεγάλη εφαρμογή σε όλα

κρίσιμα φορτία.
Το ανάστροφο

αδιάκοπης

σύστημα

παροχής

ισχύος

χρησιμοποιείται όταν το φορτίο απαιτεί καλύτερη ρύθμιση
της συνεχόμενης τροφοδοσίας και απομόνωση μεγαλύτερης
διάρκειας .
Η κανονική

εναλλασσόμενη

γραμμή

τροφοδοσίας

(AC

line), τροφοδοτεί τον ανορθωτή - φορτιστή και παρέχει ισχύ
στο

κρίσιμο

φορτίο μέσω του αντιστροφέα και του στατικού

διακόπτή μεταφοράς.

Το

σύστημα

αυτό

έχει

την

ίδια

σταθερότητα με το απλούστερο σύστημα αδιάκοπης τροφοδοσίας
συν ένα πλεονέκτημα :
Καμία διαταραχή τάσης και μεταβολή συχνότητας δεν
μπορεί να μεταβιβαστε( από τη γραμμή εισόδου στο κρίσιμο
φορτιστή - μπαταρία - αντιστροφέας,
φορτίο. Η αλυσίδα q
ου και μιια τέλεια προστασία
σχηματίζει ένα φίλτρο
κάνοντας

με

τον τρόπο αυτό απόσβεση των παραπάνω παρενο

χλήσεων, Με την πρόσθεση του στατικού διακόπτη μεταφοράς,
αν ένα από τα εξαρτήματα του συστήματος χαλάσει, το φορτίο
μεταφέρεται σε χρόνο από 0

μέχρι

εφεδρική γραμμή τροφοδοσίας.
Το κόστος του ανάστροφου <

1/4

του

κύκλου,

στην

τηματος αδιάκοπης παροχής

(.σχύος είναι μεγαλύτερο, εξ'αιτίας του μεγάλου σε μέγεθος
φορτιστή - ανορθωτή, ττου τροφοδοτεί και τον αντιστροφέα
και συνεπώς και το φορτίο.
Το ανάστροφο σύστημα σε συνδυασμό με Η/Ζ προσφέρει
διπλή εφεδρική προστασία.
Το ζεύγος μηχανής παραγο^γής - γεννήτριας, προσφέρει
πρόσθετη προστασία στις διακοπές της γραμμής, υπερβαίνοντας το χρόνο τροφοδοσίας των μπαταριών.
σύνδεση της γεννήτριας,

Η εκκίνηση και

μπορεί να γίνει αυτόματα ή χειρο

κίνητα μετά από ένα προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης μετά
από την διακοπή της ισχύος.
Οταν απαιτείται συγχρονισμός με τη γραμμή ισχύος,
ένας διακόπτης συγχρονισμόύ, τοποθετείται στον διακόπτη
μεταφοράς

της

γεννήτριας

έτσι

ώστε

να παρακάμπτει την

γραμμή εισόδου, όταν λειτουργεί το ζεύγος μηχανής - γεννή
τριας και παρέχει τροφοδοσία στο φορτίο.
Η σταθεροποίηση τάσης και συχνότητας της γεννήτριας
πρέπει να ταιριάζει απόλυτα με τις απαιτήσεις του κρίσιμου
φορτίου.
Το σύστημα αυτό παρέχει σταθερή συχνότητα γραμ
μής ισχύος στο κρίσιμο φορτίο,
κατα τη διάρκεια κανονικής
λειτουργίας και ελεγχόμενη συχνότητα αντιστροφέα κατα τη
διάρκεια εφεδρικής λειτουργίας.
Ο ηλεκτρομηχανικός διακόπτης μεταφοράς δεν πρέπει
μεταφέρει

να

την γεννήτρια πριν η κανονική συχνότητα αποκτη

θεί με απόκλιση ± 2%.
Τό όριο αυτό εξασφαλίζεται μέσω
ενός
ρυθμιστή
συχνότητας του ηλεκτροπαραγωγου ζευγους, ο οποίος λειτουρ
γεί μαζί με τον ηλεκτρομηχανικό διακόπτη.
Αν τώρα η σταθεροποίηση συχνότητας και τάσης,

δεν

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κρίσιμου φορτίου, τότε
προτείνεται η χρήση ενός συνεχούς συστήματος αδιάκοπης
τροφοδοσίας ισχύος.
3.2.1 Παράλληλη λειτουργία συστημάτων UPS
Από πλευράς σταθερότητας τα συστήματα
παροχής

ισχύος

συνεχούς δράσης,

δύο κατηγορίες :
ΐ. παραλλήλιζόμενα

αδιάκοπης

μπορούν να χωριστούν σε

ii. μη τταρσλληλιζΟμενσ
Τα

μη

παρσλληλιζόμενα

συστήματα

(non

redundant)

αττοτελούντσι αττΟ ένα ανορθοιτη, μπαταρίες και αντιστροφέα.
Το σύστημα αυτό είναι το πιο απλό σε λειτουργία,
χαμηλότερο σε τιμή και έχει αρκετά καλή στσΛερότητα.
Ο χρόνος αξιοπιστίας του καθορίζεται κατά
στις 40.000 ώρες (μέσος χρόνος διακοπών).
Τα
παραλληλιζόμενα
συστήματα είναι
σταθερότητας και αρκετά πιο πολύπλοκα από τα

προσέγγιση
πιο μεγάλης
προηγούμενα.

Είναι συνδυασμός από δύο ή περισσότερα μη παρσλληλιζόμενα
συστήματα UPS, συνδεδεμένα και τοποθετημένα σε παράλληλη
διάταξη όπως στο σχήμα 3.5.

^χη|ΐα 3.5

Ο κάθε κλάδος των παράλληλων συστημάτων UPS μπορεί να
απομονωθεί από το κρίσιμο φορτίο με τη χρηση ενός στατικού
διακόπτη.

Έτσι η διακοπή σε έναν από τους κλάδους μπορεί

να απομονωθεί πριν μπορέσει να επηρεάσει

τους

υπόλοιπους

κλάδους.
Το σύστημα αυτό έχει πραγματοποιήσει μέχρι και βΟ.ΟΟΟ
hr μέσου χρόνου διακοπών.
φορτίου,

αυτού

Το κόστος πάντως για μερικά KVA

του συστήματος είναι πολύ περισσότερο από

το διπλάσιο του προηγουμένου.
Η απαίτηση όμως του φορτίου
ρεύει

την

εγκατάσταση

ενός

απο

σε

σταθερότητα,
τα

υπαγο

δύο συστήματα.

Ο

επηρεάάμός όμως αττό την συχν<
μετάβολές της τάσης πρέπει

τα γραμμής, οι βυβΟσεις και
συγκρίνουν με το μεγάλο

κόστος

ζημιάς

της

χσμένης

ισχύος

to jv

μηχάνημάτων κάι

σημασίας του κρίσιμου φορτίου.
Τα συστήματα αυτά περιέχουν δύο παράλληλους άνορθωτές
φορτιστές, ικανούς να "σηκώσουν" πλήρες φορτίο, μια ή δύο
συστοιχίες
μπαταριών
και τέσσερις παράλληλους αντιστροφείς, τρεις για κάλυψη του πλήρους φορτίου και ένας
ανταλλακτικός.
Η συνδεσμολογία αυτή μπορεί να λειτουργήσει με έναν
αντιστροφέα ή και ακόμα με ανορθωτή εκτός λειτουργίας.
Ο
στατικός διακόπτης απομονώνει στιγμιαία τον προβληματικό
αντιστροφέα από το κρίσιμο φορτίο πριν
τάσης πέρα από το όριο της
αναπληρώνει με τον εφεδρικό.

γίνει

κρίσιμης

βύθιση

τιμής

και

της
τον

Η απομιόνωση και αντικατάσταση πραγματοποιείται σε
χρόνο λιγότερο από το ένα τέταρτο του κύκλου, πριν
προλάβει να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ο προβληματικός αντιστροφέας αλλά και πριν ακόμα οι εναπομιε ιναντες αντιστροφείς το αντιληφθούν. Τα παράλληλα συστήματα UPS παρέ
χουν αποδεδειγμένα μεγαλύτερη σταθερότητα από τα μη
παραλληλιζόμενα.
Τέτοια συστήματα για πάνω από 1000 KVA
έχουν επιτυχως χρησιμοποιηθεί, για μεγάλα κομπιουτερς με
παροχή γρήγορης απόκρισης και σταθερής συχνότητας.

3.3

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS

Γενικά
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στους
συντελούν στην επιλογή και τροφοδοσία

παράγοντες που
συστημάτων

αδιάκοπης παροχής ισχύος (UPS).
Τα
συστήματα UPS είναι σχεδιασμένα να παρέχουν
προστασία εναντίον κάθε υπέρβασης των ορίων της ισχύος
τροφοδοσίας, να παρέχουν ισχύ όταν οι χαρακτηριστικές της
ισχύος φορτίου δεν είναι συμβατές με τις μεταβολές της
τάσης

και

συχνότητας της γραμμής,

σ'ένα συνηθισμένο σύ

στημα κατανομής ενέργειας και να κάνουν αλλαγή συχνότητας
όταν η συχνότητα του κρίσιμου φορτίου είναι διαφορετική
από αυτή της γραμμής τροφοδοσίας.
Τα συστήματα αδιαλείπτου παροχής ισχύος όσο αφορά τις
χαρακτηριστικές του χρόνου μεταφοράς,
τύπους :

χωρίζονται

σε

δύο

Στα συστήματα πρώτου τύπου που μπορεί να υπάρχει ένα
χρονικό διάστημα αναμεσα στη διακοπή της κύριας πηγής
τροφοδοσίας και της μεταφοράς στη δεύτερη εφεδρική
πηγή (4 - 12 κύκλους ή περισσότερο).
Στα συστήματα δεύτερου τύπου που διακοπές φορτίου και
κύριας τάσης ή μεταβολές συχνότητας, δεν συναντούνται
κατά τη μεταφορά από την κύρια πηγή τροφοδοσίας στην
εφεδρική .
Τα

συστήματα

του

δεύτερου τύπου,

χρησιμοποιούνται

αποκλειστικά σε κρίσιμα φορτία όπως :
* ανιχνευτές φλόγας - βρασμού
* ηλεκτρονικούς υπολογιστές
* ηλεκτρονικούς ελέγχους κυκλωμάτιον
* τηλεπικοινωνιακές διατάξεις.
Τα φορτία αυτά δεν μπορούν να ανεχθούν

διακοπή

ούτε

για ένα κλάσμα του κύκλου.
Από άποψη σποδοτικότητας και ικανότητας, τα συστήματα
UPS μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες :
σ. μη παράλληλα
β. παράλληλης λειτουργίας.
- Τα μη παράλληλα αποτελούνται από ένα ανορθωτή, μπα-

ταρίσ και
τιμές .

αντιστροφίσ

και είναι στσβερά για μικρές

Τα παράλληλης λειτουργίας συστήματα προστατεύουν ένα
ντι των διακοπών και παρέχουν μιέγιστη αποδοτ ικότητα.
Οι αντιστροφείς και ανορθωτές λειτουργούν παράλληλα,
έτσι ώστε η διακοπή της μιας μονάδας να μην προκαλέσει γενικό
συστήματος.

κλείσιμο

(shutdown),

του

υπόλοιπου

Τα μη παράλληλα συστήματα UPS δεύτερου τύπου μπορεί
να είναι :
1. Συνεχούς δράσης με ή χωρίς γεννήτρια.
2. Ορθά συστήματα με ή χoJpίς γεννήτρια με στατικούς δια
κόπτες .
3. Ανάστροφα
πτες .
3.3

με ή χωρίς

γεννήτρια

με στατικούς διακό

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS

Για την επιλογή του

καλυτέρου

συστήματος

αδιάκοπης

παροχής ισχύος, ο μηχανικός πρέπει να ακολουθήσει έξι στά
δια καθορισμού των αναγκών από το UPS, για κάθε εφαρμογή.
3.3.1 Καθορισμός του επιτρεπόμενου χρόνου μεταφοράς
Χρόνος μεταφοράς είναι το χρονικό διάστημα πέραν του
οποίου η τάση φορτίου είναι μικρότερη από την

αποδεχόμενη

τιμή, κατάλληλη για τη λειτουργία του κρίσιμου φορτίου.
Αν η απαίτηση του συστήματος είναι προστασία μόνο
εναντίον υπερβάσεων των τιμών τροφοδοσίας, τότε το ορθό
σύστημα είναι το περισσότερο κατάλληλο.
Οι μεταβολές του
φορτίου εξαρτώντσι από τον χρόνο μεταφοράς, που μπορεί
αυτό να ανεχθεί κατά την διακοπή.
Όταν όμως από το σύστημα UPS απαιτείται προστασία από
υπερβάσεις της τροφοδοσίας και παροχή ανάλογης ισχύος,
τότε είναι εφαρμόσιμο ένα σύστημα συνεχής δράσης ή ανά
στροφο.
Στο ανάστροφο σύστημα οι συνθήκες ισχύος είναι
εφαρμόσιμες μόνο όταν

το

φορτίο

τροφοδοτείται

από

τον

σντιστροφέα.
Οταν από το σύστημα UPS απαιτείται προστασία σε όλες
τις συνθήκες (υπερτάσεις, μεταβολές συχνότητας,

διακοπές)

τότε 8Cvql εφαρμόσιμο ένα σύστημα συνεχούς δράσης.
Ο τύπος του κρίσιμου φορτίου υπαγορεύει τον κατώλληλο
χρόνο μεταφοράς και τις συνθήκες τροφοδοσίας ο.ις εξής :
* Τύποι φορτίων

που μπορούν

να σντέξουν απιόλεια τάσης

για περισσότερο από 1/4 του κύκλου :
- κινητήρες
- συστήματα εφεδρικού φιωτισμού
- θερμαντικά στοιχεία
* Τύποι φορτίων που αντέχουν διακοπή

τάσης για 1/4 του

κύκλου χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα ;
- όργανα ελέγχου με ηλεκτρονική επεξεργασία
- επαφείς και τα περισσότερα ρελαί
- ηλεκτρονικοί υπολογιστές και επεξεργαστές δεδομένων
- τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (με ψηφιακά συστήματα)
- κυκλώματα φο)τισμού, όπου ο συνεχής φωτισμός είναι
απαραίτητος (φθορισμού και ατμών υδραργύρου)
- μετασχηματιστές σταθερής τάσης.
* Τύποι φορτίων που δεν αντέχουν καμία διακοπή :
- τηλεπικοι νιονιακά δίκτυα μεγάλης ταχύτητας
- συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων
- συστήματα ελέγχου πυρηνικών αντιδραστήρων
- συστήματα ελέγχου τροχιάς πυραύλων
- συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
- επαναληπτικά συστήματα μικροκυμάτων.
* Τύποι φορτίων που δεν αντέχουν διακύμανση συχνότητας:
- ψηφιακοί υπολογιστές
- κρίσιμα ωρολογιακά κυκλώματα
- κυκλώματα συντονισμού
- συστήματα διάκρισης συχνοτήτων.
3.3.2

Καθορισμός του AC φορτίου με πίνακα όλων των
κρίσιμων φορτίων με τους συντελεστές ισχύος και
τα μέγιστα ρεύματα εκκίνησης

Τα

δεδομένα

αυτά

θα

καθορίσουν

το

μέγεθος

του

σπσιτούμενου αντιστροφέα,

συνήθως σε KVA για ένα

συντελεστή ισχύος.
Για να καθοριστούν

τα KVA και ο συντελεστής ισχύος

πρέπει να πάρουμε τιμές για AC τάση,

δοσμένο

AC ρεύμα και AC ισχύ

με τα αντίστοιχα όργανα και υπολογίζουμε
Volt

X

Amp

KVA = -----------

(1)

1000

KW = KVA

X

cos

φ

(2 )

KW
(3)
KW
KVA = -----cos φ

(4)

Οταν σε διάφορα κρίσιμα φορτία υπάρχουν διαφορετικοί
συντελεστές ισχύος, τότε γίνεται η παρακάτω εργασία :
σ. Καθορίζουμε τα KVA για κάθε φορτίο με τους τύπους (1)
ή (4)
β. Καθορίζουμε το KW από τον (2)
γ. Βρίσκουμε το KVAR από τον τύπο :
KVAR = KVA
δ. Προσθέτουμε
φ, δίνοντας
ε. Προσθέτουμε
στ. Προσθέτουμε

X

\( 1 - cos φ2

όλα τα Kvar για όλους του επαγιογικούς cos
αρνητικό πρόσημο,
τα Kvar για χωρητικό cos φ με πρόσημο (+)
τα αποτελέσματα των (δ) και (ε) για να

πάρουμε καθαρά Kvar
ζ. Καθορίζουμε τα συνολικά KVA με τον τύπο :
KVA = \| KW2 + KVAR^
(5)
η. Παίρνουμε τον συνολικό συντελεστή ισχύος από τον τύπο

(3)

1LOAD
1

r

SIZE

P.F. KVA (Formula 4) KW (Formula 2) KVAR (Formula 6)

2 kw 0 8 lagging

(given) 2.0

-2.5xVl-(0.8)» =
-1.5
ixv/rn> = 0

4 “ ’°

(given) 1.0

Inatruinenla 5 kvaO.9 lagging

given = 5.0

5x0.9 = 4.5

-5x>/1-(0.9)» =
- 2 17

3 kvaO.8 leading

given = 3.0

3x0.8 = 2.4

3χχ/Ι -(0.8)> =
+ 1.80

Llghlt

^n tro l·

1 kw 1.0

TOTALS Kw = 9.9

Ένα παράδειγμα βρΟσκεται στον πΰνακα του σχήμ. 3.6.
Αν το φορτίο δεν μπορεί να μετρηθεί ή δεν είναι
διαθέσιμο, μπορούμε να
πινακίδα της συσκευής,
συντελεστής ισχύος και
κρίσιμα φορτία απαιτούν
χρησιμοποιηθεί

βρούμε τα ολικά KVA από την
Οπου γράφονται συνήθως και ο
το ονομαστικό ρεύμα.
Όταν τα
διαφορετικές τάσεις μπορεί να

μετασχηματιστής υποβιβασμού ή ανύψωσης της

τάσης.
Ένας άλλος σπουδαίος παράγοντας που πρέπει να ληφθεΐ
υπ'όψη στον καθορισμό χωρητικότητας του αντιστροφέα είναι
και τα ρεύματα εκκίνησης των κινητήρων.

Τα ρεύματα

αυτά

πρέπει να μετριούνται με αμπερόμετρα την στιγμή εκκίνησης
των μηχανών.
Γνωρίζοντας τον τύπο του φορτίου, αυτό που γενικά
μπορούμε να καθορίσουμε είναι το τί θα προκαλέσει το ρεύμα
εκκίνησης στο δεδομένο αυτό φορτίο.
Οταν λαμβάνονται υπ'όψη μεγάλα ρεύματα εκκίνησης
(πάνω από 125% του ονομαστικού ρεύματος του ανιστροφέα),
τότε απαιτείται προστασία με χρηση περιοριστή ρεύματος.
Έτσι το μέγεθος του αντιστροφέα μπορεί να καθοριστεί
από τον κατάλογο του κατασκευαστή,
ο οποίος βασίζεται στα
υπολογισμένα

συνολικά K.VA και cos φ και στα ολικά ρεύματα

εκκ ίνησης .
Ενας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί
υπ'όψη στην εγκατάσταση του αντιστροφέα,
μοποίηση

τριφασικού

ή

μονοφασικού

τετραγωνικής μορφής της τάσης εξόδου,

είναι
και

η

χρησι

ημιτονικής

ή

καθώς και η μέγιστη

θερμοκρασία σε όλα τα μέρη του.
3.3.3

Εκλογή του συστήματος UPS
κατάλληλου συστήματος αδιάκοπης
του πιι
ορθό η ανάστροφο) βασίζεται στο
παροχής ισχύος (συνεχές
χαρακτηριστικές
χρόνο,
μεταφοράς του φορτίου, στις
φορτίου και στη' αποδοτ ικοτητα (παράλληλα ή μη).
Η

εκλογή

3.3.4

Μέγεθος και εκλογή της μπαταρίας το

Στη διάρκεια μας διακ

ο χρόνος λειτουργίας

του

συστήματος

UPS

καθορίζεται,

από

την

χωρητικότητα σε Ah

(αμπερώρια) tojv μπαταριο^ν που τροφοδοτοΟν τον
και Λλλα τυχόν DC φορτί,α.
Ο

αντιστροφέα

χρόνος υποστήριξης των μπαταριών είναι από 5 μέχρι

60 λεπτά και συνήθως αρκεί.

Παρ'όλα αυτα όμο^ς μπορεί

να

τοποθετηθεί και μια εφεδρική γεννήτρια και με μια δίκιά
της μικρή πηγή να παίρνει μπροστά τροφοδοτώντας το κρίσιμο
φορτίο.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλότερο

κόστος

από

μια μπαταρία μεγαλύτερης διάρκειας.
Οι μπαταρίες μολύβδου
αποκλειστικά στα συστήματα

- ασβεστίου χρησιμοποιούνται
αδιάκοπης παροχής
ισχύος,

χρησιμοποι<Λ)ντας πλάκες μόλυβδου και ασβεστίου. Αποτέλεσμα
αυτού, είναι μεγάλη διάρκεια ζωής και μόνο 10 - 15% περισ
σότερο κόστος από αυτές του τύπου αντιμόνιου - οξειδίου
μολύβδου.
Οι μπαταρίες μόλυβδου - ασβεστίου δεν χρειά
ζονται ισοσταθμισμένη φόρτιση. Πολλοί κατασκευαστές εγγυούνται για τη "ζο)ή" των μπαταριών μέχρι και 20 χρόνια.
Οι μπαταρίες νικελίου - καδμίου δεν ενδείκνεινται για
συστήματα tips εξ'αιτίας του υψηλου κόστους τους. Επιπλέον
απαιτούν ισορροπημένη φόρτιση και πρέπει να εκφορτιζόνται
και να φορτίζονται περιοδικά για να διατηρούν πληρη
χωρητικότητα.
Έχουν όμως ένα κύριο πλεονέκτημα :
Δεν

έχουν

απώλεια της χοιρητικότητάς τους σε χαμηλές

θερμοκρασίες και μπορούν να δώσουν μεγάλα

ρεύματα

εκφόρ-

τισης σε μικρά διαστήματα (μετρούμιενα σε sec).
Η τάση των μπαταριών οξειδίου μιολύβδου στη διάρκεια
εκφόρτισης,

κυμαίνεται μεταξύ 2 και 1,75

V

/

στοιχείο.

Έτσι και η συνεχής DC είσοδος του αντιστροφέα μεταβάλλεται
με αυτή την τάση της μπαταρίας.
Για τον καθορισμό και επιλογή

του

μεγέθους

της

μπαταρίας γίνεται η παρακατω εργασία :
α. Καθορίζεται η συνεχής είσοδος στον αντιστροφέα, με
τάση μπαταρίας 1,75 Volt ανά στοιχείο στην κατάσταση
εκφόρτισης.
β. Εκλέγεται ο χρόνος προστασίας από διακοπή τροφοδοσίας
ανάμεσα στα 30 και 60 λεπτά.
γ. Το ρεύμα εκφόρτισης έχει μέγιστη τιμή για μια (1) ώρα

ή λιγότερο.
Το σχετικό ρεΟμα πσίρνετσ
ρεύμα του (α) με τον συντε

αν πολλαπλασιάσουμε
στή από το (γ).

το

Η συνεχής εΰσοδος (DC)
'έναν πλήρους φορτισμένο
αντιστροφέα από μπαταρίες το)ν 1,75 V/στοιχ. σε κατάσταση
εκφόρτισης λαμβάνετσι
του UPS.
Η μπαταρίες

από τον κατάλογο του κατασκευαστή
πρέπει να επιλέγουν για συγκε

κριμένες ώρες από το σχετικό ρεύμα μέχρι το τελικό.
3.3.5 Μέγεβος και επιλογή του φορτιι
Ο φορτιστής
σνορθωτής πρ
να εκλεγεί για νι
τροφοδοτήσει τον ι ιπτροφέα να ικα
εί τις απαιτήσει
των πρόσθετων DC κρίσιμων φορτίω
να τροφοδοτεί τιι
μπαταρίες
επαναφόρτιση, όσο χρόνο χρειάζεται (περίπ
8 οίρες) .
3.3.6
Επιλογή των απαιτούμενων εξαρτημάτων
Στην εγκατάσταση του συστήματος UPS πρέπει να ληφθούν
υπ'όψη και μερικά άλλα χαρακτηριστικά
αναγκαιότητα των οποίο.·ν εξαρτάται από το

εξαρτήματα,
η
κρίσιμο φορτίο

και τον βαθμό προστασίας που απαιτείται .
Μερικά από αυτά είναι :
Κυκλώματα περιορισμού ρεύματος.
τον αντιστροφέα από
στην

έξοδο.

υπερφόρτιση

Αυτά προστατεύουν
και

βραχυκυκλώματα

Οι μεγάλοι κινητήρες μπορούν να έχουν

μεγάλα ρεύματα εκκίνησης.

Το μεγάλο αυτό ρεύμα μπο

ρεί να περιοριστεί σε μια τιμή ασφάλειας,
έτσι ώστε
να μην "γονατίσει" ο αντιστροφέας και να μην "βγει"
από το φορτίο.
- Ακουστικά φίλτρα. Οπου υπάρχουν συσκευές επικοινω
νίας οι οποίες είναι ευαίσθητες στον κυμάτισμά των
μπαταριών, συνδέονται στην γραμμή του αντιστροφέα,
όπου όμως απαιτούνται ακουστικά φίλτρα εισόδου.
Τα
φίλτρα αυτά απομονώνουν τους θορύβους στην γραμμή.
- Κυκλώματα συγχρονισμού του αντιστροφέα. Αυτά χρησι
μοποιούνται για να κάνουν την τάση και συχνότητα εξό
δου του αντιστροφέα ίδια μ'αυτήν που εφαρμόζεται στην
είσοδο.

Ακόμα χρησιμοποιούνται για τον

συγχρονισμό

του αντιστροφέσ με την γραμμή ισχύος ή με
τητα της πηγής ισχύος (AC).

την συχνό

Επίσης χρησιμοποιούνται

σε συνδυασμό με διακόπτες by pass.
- Διακόπτες μεταφορός. Όλοι οι αντιστροφείς
κατάλληλοι για χρήση
μεταφοράς, εξ'αιτίας

δεν είναι

μαζί με στατικούς διακόπτες
των απαιτήσεων λειτουργίας της

μονάδας ή του αρχικού συντελεστή ισχύος στους ακροδέ
κτες του φορτίου του στατικού διακόπτη.
Ο απαιτούμενος αντιστροφέας μπορεί να επιλεγεί μαζί με τον
διακόπτη από τον κατάλογο του κατασκευαστή.
- Χειροκίνητοι
διακόπτες

διακόπτες παράκαμψης

αυτοί

(by

pass).

Οι

χρησιμοποιούνται για να απομονώνουν

τον αντιστροφέα ή τους στατικούς διακόπτες και να
τους θέτουν εκτός λειτουργίας, χιορίς να διακόπτουν το
φορτίο.
- Ρυθμιστής γραμμής AC. Είναι αυτόματοι μαγνητικοί ρυθ
μιστές τάσης με
ολικές αρμονικές θορύβου.
Η μο
νάδα αυτή ρυθμίζει την εναλλασσόμενη τάση γραμμής για
μεταβολές ± 2%.
- Διακόπτης υπότασης.
Η διάταξη αυτή κλείνει,
κάνει
shutdown τον αντιστροφέα, όταν η τάση της μπαταρίας
πέσει κάτω από το επίπεδο εκφόρτισης.
Ο σχεδιαστής μηχανικός πρέπει να αναλύσει το

σύστημά

του και να καθορίσει τα όρια της ζημιάς που μπορεί να
προκύψει από μια διακοπή.
Έτσι πρέπει να επιλέξει το πιο
φθηνό

σύστημα UP.S που θα προμηθεύσει κατάλληλη τροφοδοσία

στο κρίσιμο φορτίο μέσα στον ελάχιστο επιτρεπόμενο χρόνο.
3.4 ΕΠΙΔΟΓΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Ο αυτόματης διακόπτης μεταφέρει την τροφοδοσία
φορτίου

από

την

επιλεγόμενη πηγή στην εφεδρική,

αμέσως με την διακοπή της πρώτης.
κοπής

είναι περίπου 1/4 του κύκλου,

των στατικών του εξαρτήματος.
Ο διακόπτης παρακολουθεί

την

του

σχεδόν

Ο μέγιστος χρόνος δια
εξ'αιτίας της χρήσής
εναλλασσόμενη

γραμμή

τάσής.
Αν η τάση της προτιμηθείσας πηγής, πέσει κάτω από
ένα προκαθορισμένο σημείο, που μπορεί να ρυθμιστεί από 60%
μέχρι 100% της κανονικής τάσης, τότε τα θυρίστορς του

διακόπτη διεγείρονται
εφεδρική πηγή.
Όταν

η

τάση

κανονική της τιμή,
φορτίο.
την

υτόμστα μεταφεροντας το φορτίο στην
της

πηγής

επσναστσθεροποιηθεί

τότε ο διακόπης

την

στην

ξανασυνδέει

στο

Η σύνδεση αυτή γίνεται με καθυστέρηση (2 sec) από

στιγμή

που θα επανέλθει η τάση στα κανονικά επίπεδα.

Το διάστημα αυτό των 2 sec εξασφαλίζει την σταθερότητα της
τάσης, επιτρέποντας στις μονάδες συγχρονισμού
πηγών να λειτουργήσουν, πριν από την μεταφορά.

των

δύο

Οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στη μονάδα ελέγχου,
είναι δύο :
α. Καθορισμός του επιθυμιητού σημιείου υπότασης της πηγής
ρ. Καθορισμιός για την επαναμεταφορά στην κανονική πηγή.
για

Επίσης οι διακόπτες είναι προμηθευμιένοι με ακροδέκτες
χειροκίνητη μεταφορά σπο τη μια πηγή στην άλλη, όταν

γίνονται δοκιμές στο σύστημια.
Οι διακοπές μεταφοράς κατασκευαζοντ^
και σχήματα για 3 ή 1 φάση και κλίμιακες
400 KVA.
Η ικανότητα υπερφόρτισης
του ονομαστικού για 2 min.
Η κλίμακα ανοχής της τάσης γραμμής,
ονομαστικού για συγχρονισμένες πηγές
μαστικού για μη συγχρονισμένες πηγές.
Για φορτία που αντέχουν σε διακοπή

:ι σε πολλά μεγέθη
σχύος από 100 VA
ίνσι περίπου 125%
είναι

120%

του

και 200% του ονο-

ερισσότερη από 4
ιγότερο
- 12 κύκλους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ακριβοί ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες μεταφοράς.
Αλλά για κρίσιμα φορτία που δεν μπορούν να αντέξουν
διακοπή περισσότερο απο 1,/4 του κύκλου (π.χ. ηλ . υπολογι
στές), η χρήση των αυτόματων στατικών διακοπτιύν μεταφοράς
και μόνο αυτών, είναι υποχρεωτική.
3.5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η

UPS
σπουδαιότητα των προδιαγραφών των συστημάτων αδιά

κοπης παροχής ισχύος είναι πολύ μεγάλη.
Εδώ γίνεται αναφορά των κύριων σημείων που πρέπει να
έχουν οι προδιαγραφές των εξαρτημάτων των συστημάτων UPS.
A. Φορτιστής μπαταριών

• Τα στοιχεία
έχουν τα ακόλουθα ;
1.

σόδου (input data) πρέπει να περι-

Πηγή τάσης: Η τάση
σόδου διευκρινίζει την σπαιτοΟμενη συσκευή.
Πρέπει να αναγράφε ;ι η κλίμακα μεταβολής της τάσης εισόδου (αν είνα δυνστόν).
Η συσκευή πρέπει να καταστέλλι
τάσης και να αντέχει σε δ

της

περιοδικότητες

της

ύμανση μέχρι 20% χωρίς να

επηρεάζει την τροφοδοσία.
Φάσεις και συχνότητα της πηγής: (Μονοφασική
σική, 50 ή 60 Ηζ).

ή τριφα-

Προστασία της γραμμής τροφοδοσίας:
(Αποζευκτές ή
ασφάλειες) .
Σήμα προειδοποίησης διακοπής:
(Προαιρετ κό) .
* Στοιχεία εξόδου (output data) :
Συνεχής τάση (DC): (125. 48, 24 κ,τ.λ. Volt DC).
Ρύθμιση τάσης:
(0,5% για μεταβολή AC τάσης εισόδου ±
10% και μεταβολή συχνότητας + 5%).
Ικανότητα επαναφόρτίσης μπαταριών:
(Συνήθιος θ ώρες
μαζί με τροφοδοσία αντιστροφέα).
Προστασία: (Αποζεύκτες ή ασφάλειες).
Ανιχνευτής γείωσης με ενδεικτική λυχνία ή συναγερμό:
(Προαιρετικά).
Οργανα:
(Αμπερόμετρο και βολτόμετρο, ισοσταθμιστικός
διακόπτης [αν απαιτείται],

καθυστέρηση για ανίχνευση

απώλειας ισχΟσς [προαιρετικό]).
Τόποθέτηση:
(Δαπέδου ή τοίχου).
Β . Μπαταρίες και βάση τοποθέτησης.
Τύπος των μπαταριών:
(Μηλίιβδου - ασβεστίου. Νικελίου
- καδμίου ή πλακών μολύβδου).
Τάση: (125, 60, 48, 12 V) .
Σε Ah για θώρη εκφόρτιση.
Μεταλλική
οχάρα για τις μπαταρίες:
είναι όσο το δυνατόν

συμπαγής

με

ένα

(Πρέπει να
ή

δύο

μέρη

ανάλογα με τον χώρο και τις οδηγίες του κατασκευστή) .
Συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων και των γραμμών,
καλώδια, ηλεκτρολύτης και λοιπά εξαρτήματα.
Διάρκεια της τροφοδοσίας σε
διακοπή.
(Ο

χρόνος

αυτός κυμαίνεται μεταξύ 15 και 60 λετττώ και εξαρτώτσι
από την παροχή της εφεόρικης πηγης).
Χρονοδιακόπτης ελέγχου:
(Για τον έλεγχο της ισορ
ροπημένης φόρτισης των μπαταριών [αν χρειάζεται]).
Γ. Αντιστροφέας
* Στοιχεία εισόδου (input data)
1. Τάση: (120, 60, 4β V DC).
2. Ένταση: (Για την επιλεγόμενη τάση και πλήρες φορτίο).
3. Προστασία:
(Αποζεύκτες ή ασφάλειες).
* Στοιχεία εξόδου (output data)
Τάση: (480, 240, 120 V AC).
Φάσεις: (Μία ή τρεις).
Συχνότητα:
(25, 50, 60 Ηζ).
Σχήμα κυματομορφής: (Τετραγωνική ή ημιτονοειδής) .
θόρυβος αρμονικών:
(Μέγιστο ± 5%).
Ρύθμιση τάσης εξόδου:
(Συνήθαις ± 3:^ για οοβφ = 1,0).
Ρύθμιση συχνότητας: (Αυτόματος συγχρονισμός της φάσης
εξόδου με ± 10% της κανονικής AC γραμμής.
Παροχή
συχνότητας εξόδου με απόκλιση ± 2% της κανονικής).
Περιοριστής ρεύματος:
(Αυτόματος περιορισμός ρεύμα
τος. Για προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα.
Οσο διαρκεί η υπερφόρτιση κρατάει το ρεύμα εξόδου στο
150% του ονομαστικού).
ΣυγχρονιΓόμενος διακόπτης

παράκαμψης

(by

pass):

(Προαιρετικός, αλλά πρέπει να υπάρχουν διακόπτες για
by pass της διάταξης για επιθεώρηση και επισκευή του
αντιστροφέα).
Προστασία: (Αποζεύκτες ή ασφάλειες με καθορισμό του
τύπου τους για το κατάλληλο φορτίο).
Όργανα: (Αμπερόμετρο και βολτόμετρο, συνεχούς και
εναλλασσόμενου, συχνόμετρο).
θερμοκρασία:

(0 - 100° F για

πάνω από 120°F [85 °C]

ενδείκνειται η παροχή αέρα με συνεχή βάση).
Λ. Στοιχεία κρίσιμου φορτίου
1.

Ονομαστική ισχύς:

(KVA).

2. Συντελεστής ισχύος:
(Του κρίσιμου φορτΰου).
3. Φορτύο αιχμής:
(Στην εκκίνηση σε VA).
4.

Χρόνος

τροφοδότησης χωρίς την λειτουργία του φορτι-

στή: (Συνήθως 30 λεπτό, ανάλογα με την εφεδρική πηγή
- γεννήτρια).
5. Τάση λειτουργίας: (Με ποσοστό απόκλισης).
6. Φύση του φορτίου:

(Υπολογιστές, όργανα κλπ.).

7. Ειδικές συνθήκες λειτουργίας: (Αν υπάρχουν).
Ε. Γενικά χαρακτηριστικά
1. Συμπαγής σύστημα UPS (σε μια μονάδα) ή ξεχωριστά κομ
μάτια .
2. Πρόβλεψη για θέρμισνση του χώρου.
3. Κλιματιζόμενη ή εξαεριζόμενη μονάδα.
4. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά : (τύποι, όρια, βάρος,
απαιτήσεις καθαρισμού, παροχή διαγραμμάτων και κυκλω
μάτων με οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης).
5. Κατάλογος των απσιτούμενων ανταλλακτικών.
Ο καθαρισμός των χαρακτηριστικών

είναι

απαραίτητος,

γιατί διευκρινίζει τον σκοπό της εγκατάστασης και τη φύση
του κυκλώματος προστασίας.
Όσο αυξάνεται η χρήση τΐΑ>ν κρίσιμων φορτίων, τα
στατικά συστήματα αδιάκοπης παροχής τροφοδοσίας γίνονται
πιο σπουδαία.

Τα συστήματα αυτά προσφέρουν

την

ιδανική

λύση στο πρόβλημα της γρήγορης αντίδρασης,
σταθερής
συχνότητας, χαμηλής συντήρησης και υψηλής σποδοτικότητας .
Η αναπτυσσόμενη τεχνολογία των στατικών διατάξεων, υπό
σχεται συνεχή βελτίωση και μείωση του κόστους

των

συστη

μάτων UPS.
Το καθήκον του μηχανικού είναι η προσεκτική ανάλυση
όλων των απόψεων του προβλήματος, ο καθορισμός της έκτασης
των ζημιών που μπορούν να συμβούν από την διακοπή της
ισχύος. θα πρέπει ακόμα να διαλέξει το καλύτερο και λιγό
τερο ακριβό σύστημα UPS, που θα εξασφαλίζει εφεδρική ισχύ
μέσα στον ελάχιστο επιτρεπόμενο χρόνο.
3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα παραπάνω συστήματα ( ιιάκοπης παροχής ισχύος

είναι

φτηνά και απλά στην λειτουργία τους.
μικρό ελάττωμα :

Πάντο.)ς έχουν ένα

Μια εσωτερική διακοπή του αντιστροφέα, μπορεί να προκαλέσει γενικό κλείσιμο του όλου συστήματος (shuH; down).
Οι

αντιστροφείς έχουν αποδείξει ότι είναι αξιόπιστοι αλλά

όχι αλάθητοι. Αν ένα σύστημα τροφοδοτείται σωστά, σύμφωνα
με την στατιστική ταχύτητα διακοπών, θα κάνει λάθος μια
φορά στα 5 χρόνια.
Για

να βελτιώσουμε αυτήν την αξιοπιστία,

παραλληλί

ζουμε και άλλα μέρη σ'αυτα του συστήματος ή χρησιμοποιούμε
σύστημα παράλληλων UPS.
Τα συστήματα αυτά με δύο ή περισσότερους παράλληλους
ανορθοίτές και αντιστροφείς, είναι σχεδιασμένα και μελετη
μένα, έτσι ώστε το πλήρες κρίσιμο φορτίο
ακόμα και με έναν αντιστροφέα εκτός.

να

καλύπτεται

Μέσώ ενός στατικού διακόπτη μεταφοράς γίνεται η
επιλογή για συνεχή ή παράλληλη λειτουργία των UPS συστη
μάτων.

Οι στατικοί διακόπτες είναι υποχρεωτικά στα παράλ

ληλα συστήματα UPS.
Οταν στα παράλληλα συστήματα γίνεται απλή λειτουργία
των αντιστροφέων χο.ιρίς τους στατικούς διακόπτες είναι
φανερό ότι θα προκόψει μια χαμηλή αποδοτικότητσ, απ'ότι αν
λειτουργούσε μόνο ένας.
Αυτό γιατί η διακοπή του ενός
αντιστροφέα θα προκαλούοε την τροφοδότησή του, από τον
άλλον και θα είχαμε απότομο κλείσιμο (shutdown) του συστή
ματος.
Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι να σιγουρευτεί ότι
το κλείσιμο του ενός αντιστροίρέα δεν «α προκπλέσει ανιομσλία στο κρίσιμο φορτίο.
Αυτό γίνεται δυνατό,

μόνο όταν ο ελαττωματικός αντι-

στροφέας απομονωθεί αμέσυις από το κρίσιμο φορτίο, πριν η
τάση του πέσει κάτω από τις καθορισμένες τιμές.
Η μέθοδος που εχει επιτυχως εκτελέσει αυτήν την
εργασία χρησιμοποιεί στατικούς διακόπτες για την απομόνωση
του σταματημένου αντιστροφέα από το κρίσιμο φορτίο σε
χρόνο μέχρι και 2 msec ή και λιγότερο.
Μερικές φορές οι διακοπές των αντιστροφέων οφείλονται
σε βραχυκυκλώματα των εσωτερικών τους κυκλωμάτων.
Αν συμβεί αυτό τότε είναι πιθανό και να συμβεί βραχύ-

κύκλωμα και στο κρίσιμο φορτίο που είναι συνδεδεμένο
αντιστροφέα.

κρυνθεί από το κρίσιμο φορτίο και η τάση
στεί,

οπότε

στον

Εκτός αν ο σταμστημένος αντιστροφέας απομα
το

του

θα

μηδενι

σύστημα αδιάκοπης παροχής ισχύος θα έχει

αποτύχει στο να κρατήσει το φορτίο σε λειτουργία.
Έτσι, η παράλληλη λειτουργία των συστημάτoJV UPS που
χρησιμοποιούν στατικούς διακόπτες, συχνά βελτιώνει την
αποδοτικότητα έναντι στα μη παραλληλιζόμενα συστήματα.
Είναι φανερό ότι η πρόσθετη αυτή αποδοτικότητα οφείλεται
στην χρησιμοποίηση το.ιν στατικαιν διακοπτών.
Οι στατικοί
διακόπτες χάρη στην γρήγορη δράση τους,

κρατούν το φορτίο

σε λειτουργία ακόμα και όταν υπάρχει διακοπή στον έναν από
τους αντιστροφείς,

μεταφεροντσς το φορτίο

από

τον

έναν

στον άλλον.
Μια

άλλη

λειτουργία

τους

είναι να καθαρίζουν τους

κλάδους των κρίσιμων φορτίων από διακόπτες, μεταφέροντάς
τα στην AC γραμμή τροφοδοσίας και μετά τον καθαρισμό του
σφάλματος μεταφέρουν πάλι το φορτίο πίσιο στον αντιστροφέα.
Ακόμη μπορούν να κάνουν by pass το σύστημα UPS και να
"δώσουν" το φορτίο στην AC γραμμή για να γίνει επισκευή ή
επιθεώρηση των μονάδων.

ΚΕΦ / \ / \ Ά
4.1

τ ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γενικά
Τις εφαρμογές το.·ν συστημάχιον αδιάκοπης παροχής ισχύος
αναφέραμε στο 3ο Κεφάλαιο της εργασΟας, με αναφορά σε ό
λους τους τύπους κρίσιμων φορτίοιν και τον τρόπο επιλογής
του πλέον κατάλληλου συστήματος προστασίας τους.
Στο κεφάλαιο αυτό (*α αναφερ>Ηούμε ειδικά στη χρήση και
εφαρμογή ενός συστήματος UPS, σε συγκεκριμένη βιομηχανική
μονάδα.
4.1.1 Κρίσιμα φορτία
Μια μεγάλη βιομηχανία και συγκεκριμένα μια χημική
βιομηχανία στην οποία 'αναφερβουμε, περιέχει πολλά συστήματά αυτοματισμού, παρακολούθησης και προστασίας τόσο για
τις εγκαταστάσε ις όσο και για την ασφαλεία του προσωπικού
που εργάζεται σ 'αυτήν.
Η

συγκεκρ ιμένη

του πετρελαίου.

βιιομηχανία

καθαρι ζοντας το ι

νει χημική επεξεργασία
τασμα από τα διάφορά

ξεχωρίζει το φυσικό αέριο
σώματα (άμμος. νερό) και 1
(κυρίως υδρόθει 0 HjS), το οποίο (
αέρια, υγρή και στερεή κατάσταση.
ινδυνότητας του αερίου
Λόγω της φύσης και της ει
ι για το περιβάλλον,
αυτού, τόσο γιια το προσωπικό όσο
ξένα

χρειάζεται
δας,

συνεχής έλεγχος όλης της λειτουργίας της μονά

για την ασφάλεια του προσωπικού,

της παραγωγής

και

των εγκαταστάσεων.
Ο έλεγχος αυτός συντελείται με την βοήθεια πολλών
συστημάτων και διατάξεων, που βρίσκονται σε όλα τα τμήματα
και τομείς της παραγωγής.
Οι διατάξεις αυτές πρέπει

λειτουργούν κάτω από
τροφοδοσίας και εύκολα
όλες τις συνθήκες εργασίας
μπορούν να χαρακτηριστούν σαν "κρίσιμα φορτία"

ΚρΟσιμα φορτία είναι αυτά ττου η λειτουργία τους απαι
τεί συνεχή και αδιάκοπη παροχή ισχύος χωρίς να επηρεάζεται
από μεταβολές της τάσης ή συχνότητας της τροφοδοσίας ή από
τις ανωμαλίες στην λειτουργία των υπολοίπ<ων κυκλοιμάτων
ισχύος.
Αυτή η λειτουργία πετυχαΐνεται με την χρησιμοποίηση
συστήματος αδιάκοπης παροχής ισχύος tJPS (Uninterruptible
Power Supply), την λειτουργία
προηγούμενο κεφάλαιο.

του οποίου αναπτύξαμε σε

Στη βιομηχανία αυτή τα φορτία που τροφοδοτούνται
το σύστημα UPS είναι :
- θάλαμος ελέγχου (control room)

από

- Διακόπτες εκκίνησης - στάσης διατάξεων ισχύος
- Όργανα ελέγχου
- Ανιχνευτές φλόγας, καπνού, υδρόιΗειου και εκκρηκτικών
αερίων
- Δίκτυο ενδοεπικοινωνίας
- Κυκλώματα τηλεχειρισμού
- Διατάξεις ειδοποίησης (alarm systems)
- Εφεδρικός φο.>τισμός.
4.1.2

Περιγραφή του συστήματος αδιάκοπης παροχής παρουσίαση

Το σύστημα UPS βρίσκει εφαρμογή στην εξασφάλιση των
κρίσιμων φορτίων με αδιάκοπη εναλλασσόμενη (AC) παροχή
ισχύος, τα οποία εξαρτιόνται από την κύρια τροφοδοσία (ΔΕΗ)
και από τις διαταραχές που συμβαίνουν σ'αυτήν.
Διαταραχές της λειτοιιργίσς τους, που συμβαίνουν κατά
την διάρκεια των διακοπών της

κύριας

πηγής,

μπορούν

να

προκαλέσουν ζημιές και ανωμαλίες στην όλη εγκατάσταση.
Το βασικό μπλοκ - διάγραμμα του συστήματος φαίνεται
στο σχήμα 4.1 (σελ. 82).
Οπως βλέπουμε στο σχήμα, το σύστημα UPS αποτελείται
από στατικές διατάξεις ισχύος. Αποτελείται απΟ :
α. Ανορθωτή - φορτιστή μπαταρίας
β. Μπαταρίες
γ. Στατικό αντιστροφέα με στατικούς διακόπτες
δ. Σταθεροποιητή

ε. Ταμττλώ διανομής
Η μονάδα του ανορθωτή - φορτιστή, τροφοδοτείται από
Τήν κοινή χρησιμοποιούμενη πηγή (ΔΕΗ) και τροφοδοτεί με
συνεχές
στροφέα.

ρυθμιζόμενο

ρεύμα,

τις

μπαταρίες και τον αντι-

Δηλαδή γίνεται ταυτόχρονη φόρτιση των μπαταριών

και τροφοδότηση του κρίσιμου φορτίου μέσω του αντιστροφέα.
0

στατικός αντιστροφέας μετατρέπει τό τροφόδατούμενο

DC ρεύμα ξανά σε AC και τροφοδοτεί τα συνδεδεμένα σ'αυτόν
φορτία με ρυβμιζόμενη ημιτονοειδής μορφής, εναλλασσόμενη
τάση.
0 στατικός διακόπτης παράκαμψης (by

pass)

επιτρέπει

την μεταφορά του AC φορτίου, χωρίς καμμία διακοπή, πίσω
στην γραμμή της κοινής πηγής ή και αντίστροφα, πίσω στον
αντιστροφέα. Η μεταφορά αυτή είναι δυνατή αν η τάσή και η
συχνότητα του αντιστροφέα και της πηγής,
έχουν τις ίδιες
τιμές. Το κύκλωμα ισχύος του στατικού διακόπτη παράκαμψης
(by pass), αποτελείται κυρίως από θυρίστορς στην μονάδα
Α6 , που

συνδέεται

φορτίο.

Ένας άλλος

ανάμεσα στην κύρια τροφοδοσία και στο
στατικός διακόπτης συνδέεται στην

Απστελείται από θυρίστορ
γραμμή εξόδου του ( ντιστροφέα.
στην μονάδα Α 9 ■
Μι τον διακόπτη αυτό αποσυνδέεται ο στατικός αντιστροφέας από το φορτίο μέσα σε χρόνο μισού
κύκλου.
Οι μπαταρίες αναλαμ(?Ιάνουν την τροφοδότηση

αντί

στροφέα όταν σταματήσει η έξοδος του ανορθωτή, στην
διάρκεια μιας διακοπής της ισχύος τροφοδοσίας της κύριας
πηγής.
0 κεντρικός σταθεροποιητής μετασχηματίζει την κύρια
τάση τροφοδοσίας, σε τιμές που απαιτούνται από το φορτίο
και διατηρεί αυτήν την τάση σταθερή με απόκλιση περίπου ±
1%.

Όπως είναι εμφανές οποιαδήποτε διακοπή του συστήματος
συμβεί,

δεν προκαλεί καμμία διακοπή της τάσης τροφοδοσίας

του φορτίου.

4.1.3 Μονοφασικής σντισχροφέας
Τεχνική χαρακτηριστική
DC aide
Συνεχής τήση εισόδου (ονομαστική)1
Κλίμακα DC εισόδου αηό min - m;

: 220 V DC

: 187 V μέχρι 254 1
ίΠ) : 1 5% της Vov DC
Απόκλιση ρεύματος στην αντίστοι 1 ισχύ
που παρήγεται από τον αντιστροφέα[
: 1 10% του ΙοV DC
Συνεχές ρεύμα για φορτίο co
0,8
Στη μέγιστη τήση DC
143
Επιτρεπόμενη απόκλιση τήσης (V

Στην κανονική τήση DC (ονομαστική)
Στην ελήχιστη τήση DC

163
193 ,

Ονομαστική τήση εξόδου
Απόκλιση τήσης
Συχνότητα εξόδου

50 Ηζ + 0,5%
I 0,7 επαγωγ-1

Ισχύς εξόδου για cos φ
L 0.θ τωοητ.J
Ρεύμα φορτίου
Σχήμα κυματομορφής εξόδου

364 A
ημιτονοειδής
< 5%

Συντελεστής θορύβου
Κν
θερμοκρασία λειτουργίας

- 5»C μέχρι 40«>C
φυσική κυκλοφορία

Τύπος ψύξης
Τύπος εργασίας
Υψόμετρο τοποθέτησης

συνεχής λειτουργία
πήνω από τα 1000 κ(

4.1.4 Σειρή των λειτουργιών
1, Διακοπή δικτύου
Κατή την διακοπή

δικτύου,

η μονήδα του ανορθωτή -

φορτιστή δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της γιατί
δεν υπήρχει κύρια τροφοδοσία.
Την λειτουργία του αντιστροφέα αναλαμβήνουν οι μπαταρίες τροφοδοτώντας τον με το
απαιτούμενο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης.
Η λειτουργία αυτή
γίνεται χωρίς καμμία διακοπή του αντιστροφέα και χωρίς
διακοπτικές διεργασίες στην μονήδα του ανορθωτή - φορτιστή.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί

η

τροφο-

δοσία στο εναλλασσόμενο
της διακοττής του δικτύου.

φορτίο ακόμα ι

ερίπτωση

Ο χρόνος πάντως της λειτουργίας αυ- ής, περιορΰζεται
και εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη' χωρητικότητα των
μπαταριών.
Κατά την επιστροφή της τροφοδοσίας δικτύου, η μονάδα
του ανορθωτή - φορτιστή ανοίγει αυτόματα οπότε αναλαμβάνει
την τροφοδοσία του στατικού αντιστροφέα με συνεχές ρεύμα
(DC) κάνοντας ταυτόχρονα και επαναφόρτιση των μπαταριών.
2. Σφάλμα συστήματος
Η αποδοτικότητα λειτουργίας των στατικών μετατροπέων
ισχύος είναι εξαιρετικά υψηλή και οφείλεται στη χρήση
ημιαγωγικών εξαρτημάτων όπως τα θυρίστορς SCR, τα οποία
όμως δεν μπορούν να αποκλείσουν την ανάπτυξη ενός σφάλ
ματος στον στατικό αντιστροφέα, τις μπαταρίες ή στην
μονάδα του ανορθωτή - φορτιστή.
Στην περίπτωση που συμβαίνει ένα εσωτερικό σφάλμα στο
σύστημα, το φορτίο θα μεταφερθεί χωρίς καμμία απολύτως
διακοπή, με την βοήθεια του στατικού διακόπτη παράκαμψης,
από τον αντιστροφέα στην κυρία πηγη τροφοδοσίας (δίκτυο).
Αυτό γίνεται θεωρώντας ότι η κύρια πηγή είναι συγχρονι
σμένη με την τάση και συχνότητα του αντιστροφέα.
Στην

περίπτωση

αυτή

η

τροφοδοσία δικτύου χρησιμο

ποιείται σαν εφεδρική (ανάστροφο σύστημα UPS).

Ο στατικός

διακόπτης παράκαμψης συνδέεται ως ηλεκτρονική διακοπτική
συσκευή ανάμεσα στον στατικό αντιστροφέα και στήν τροφο
δοσία δικτύου.
Η μονάδα συγχρονισμού εξασφαλίζει ότι ή
του

στατικού

τάσή

εξόδου

αντιστροφέα είναι μόνιμα συγχρονισμένη στην

συχνότητα και στην φάση με την τροφοδοσία δικτύου.

Με τον

τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η λειτουργία του στατικού διακό
πτη, μόνο όταν η τροφοδοσία δικτύου είναι πραγματικά
διαθέσιμη.
Για την παράκαμψη (by pass) του αντιστροφέα, κλείνουν
οι διακόπτες Κι και Ka (βλέπε διαγραμμα) και τα αντιπσράλληλα θυρίστορς της μονάδας Ae μεταφέρουν το φορτίο
μέσα σε διάστημα λίγων μsθc, στην τροφοδοσία δικτύου, όταν
υπάρχει εσωτερικό σφάλμα στον αντιστροφέα ή εξωτερικό

σφάλμα στο φορτίο (π,χ.

βραχυκύκλωμα).

Στην ίδι,α χρονική

στινμή ο στατικός αντιστροφέσς κλείνει αυτόματα (shutdown)
με την αποδιέγερση των επαφέων του διακόπτη K?.
Με την παλμοδότηση των θυρίστορς της
έναυσης,

διακόπτεται

At

με

παλμούς

η λειτουργία της Α 9 σταματώντας την

παλμοδότηση των βυρίστορς της.

Έτσι ο στατικός διακόπτης

αποσυνδέεται από το φορτίο στο διάστημα μισού κύκλου. Μετά
την αποδιέγερση του K?, ο διακόπτης Κβ κλείνει γεφυρώνοντας τον στατικό by pass διακόπτη.
Το σήμα μεταφοράς του φορτίου μπορεί να δοθεί από
διαφορετικές μονάδες παρακολούθησης.
Ανάμεσα σε άλλα
παρακολουθούνται τα παρακάτω στοιχεία του αντιστροφέα
πιθανά σφάλματα.
- Δέσμες ασφαλειών αντιστροφέα
- Ολες οι τάσεις του αντιστροφέα
- AC τάση εξόδου (AC output)
- DC τάση εισόδου (DC input)
Εκτός από τα εσωτερικά σφάλματα μπορεί
ανίχνευση για την ύπαρξη σφαλμάτων στο εξωτερικό

για

να γίνει
κύκλωμα,

με παρακολούθηση της τάσης φορτίου. Στην περίπτωση βραχυ
κυκλώματος στην μεριά του φορτίου δημιουργείται αναπό
φευκτα ένα κενό τάσης, μέχρι να "πέσουν" οι σε σειρά συνδεδεμένες

ασφάλειες.

Με σχετικά μικρές ασφάλειες (ανά

λογες με το ρεύμα του στατικού

αντιστροφέα),

διακόπτης παράκαμψης δεν ανταποκρίνεται .
λειες

στην

ο

στατικός

Με μεγάλες ασφά

έξοδο τροφοδοσίας του φορτίου,

ο στατικός by

pass διακόπτης μεταφέρει το φορτίο στο δίκτυο τροφοδοσίας.
Σε αυτή την περίπτωση το δίκτυο προμηθεύει το ρεύμα βραχυκύκλωσης που απαιτείται για την τήξη ασφαλειών.
Στην περίπτωση βραχυκυκλώματος στη μεριά του

φορτίου

ή γενικά μετά τη μεταφορά του φορτίου στην τροφοδοσία του
δικτύου,
γίνονται αυτόματα προσπάθειες μεταφοράς του
φορτίου πίσω στον αντιστροφέα, μετά την πάροδο περίπου 5
sec. Αν η μεταφορά αυτή πετύχει, τότε το φορτίο θα τροφο
δοτείται ξανά από τον αντιστροφέα.
Αν δεν επιτευχθεί μεταφορά του φορτίου σ'ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα,
στροφέα (shutdown).

τότε θα διακοπεί η λειτουργία του αντι-

Με

τον

τρόττο αυτό αποτρέποντσι οι ττεριτττώσεις σφάλ

ματος όση ώρα τό σύστημα επαναλαμβάνει, χωρίς επιτυχία,
τις προσπάθειες μεταφοράς του φορτίου στον αντιστροφέα.
3, Μεταφορά φορτίου
αντιστροφέα
Μετά

τον

από

καθαρισμό

την
του

κύρια

πηγή

σφάλματος,

το

πίσω

στον

φορτίο

μεταφερθεί από την τροφοδοσία δικτύου στην έξοδο του

θα
στα

τικού αντιστροφέα, μέσω του στατικού διακόπτη παράκαμψης
χωρίς απολύτως καμία διακοπή.
Η διεργασία μεταφοράς του φορτίου γίνεται
ρετικά στάδια :

σε

διαφο

Το φορτίο τροφοδοτείται από το δίκτυο μέσω του δια
κόπτη Κβ .
Με την παρουσία τροφοδοσίας από την κύρια πηγή
ο διακόπτης Ka είναι συνεχώς ενεργοποιημένος και τα
θυρίστορς της At, παλμοδοτούνται .
Όταν ο στατικός αντιστροφέας τεθεί σε λειτουργία,
πέφτει ο διακόπτης Ka· Η τάση εξόδου του αντιστροφέα συγ
χρονίζεται με την κύρια τάση τροφοδοσίας και μετά από 4 με
5 δευτερόλεπτα ανοίγει ο διακόπτης Κβ .
Το φορτίο τώρα
τροφοδοτείται μέσω των επαφών του Ks, των θυρίστορς της
και των αντιστάσεων Η: και Ra
δικτύου.
Κατόπιν

άγουν

θυρίστορς της A?.

από

την

κύρια

τροφοδοσία

ο διακόπτης Κτ του αντιστροφέα και τα
Έτσι ο αντιστροφέας λειτουργεί

παράλ

ληλα με την πηγή του δικτύου. Για να εξασφαλιστεί το γεγο
νός ότι ο αντιστροφέας δέχεται με ασφάλεια το φορτίο, η
επιθυμητή τιμή της τάσης εξόδου του, ελαφρώς θα αυξάνεται.
Οι αντιστάσεις Ra και Ra περιορίζουν το ρεύμα ισοσταθμισμού, μεταξύ της τάσης δικτύου και στατικού αντιστροφέα
και συνδέουν τα δύο συστήματα.
Ο στατικός αντιστροφέας δέχεται

το

φορτίο

και

το

ρεύμα μέσα από τα θυρίστορς αυξάνεται.
Για όσο διάστημα
το ρεύμα βυθίζεται κάτω από μια σταθερή τιμή, τα θυρίστορς
της μονάδας Αι σβήνουν και την ίδια στιγμή ενεργοποιείται
ο διακόπτης Ka.
Η διεργασία της μεταφοράς του φορτίου έχει πλέον ολο
κληρωθεί

και το φορτίο τροφοδοτείται ξανά από τον στατικό

αντιστροφέσ.
4.1.5 Λειτουργίες του συστήματος UPS
4.1.5α Λειτουργία αντιστροφέα (φορτίο στον αντιστροφέα)
Η λειτουργία του αντιστροφέα αυτού του συστήματος UPS
είναι η κανονική λειτουργία ενός ανώστροφου συστήματος,
όπου το φορτίο είναι μόνιμα τροφοδατούμενο από τον στατικό
αντιστροφέα. Στην περίπτωση που δημιουργείται σφάλμα στον
σντιστροφέα, το φορτίο θα μεταφερθεί στην κύρια τροφοδοσία
της οποίας η συχνότητα και φάση είναι συνεχώς συγχρο
νισμένη με την έξοδο του αντιστροφέσ.
4.1.5Ρ Λειτουργία δικτύου (φορτίο στο κύριο δίκτυο)
Ο τρόπος αυτός λειτουργίας ενδείκνυται για δοκιμα
στικούς και επιδιόρθωσης σκοπούς.
Το φορτίο θα τροφοδο
τείται από το δίκτυο τροφοδοσίας μέσω μιας διάταξης αλλα
γής κατάστασης (διακόπτης Κβ).
Κατά τη λειτουργία αυτή ο
διακόπτης K? είναι ανοιχτός. Έτσι ο στατικός αντιστροφέας
μπόρεί να ανοίξει και να κλείσει άνετα χωρίς να επηρεαστεί
το φορτίο, οπότε μπορούν να ελεγχθούν οι λειτουργίες του.
Πρέπει να δοθεί όμως ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ γιατί
: Σε
περίπτωση διακοπής του δικτυου δεν θα υπάρχει τροφοδοσία
στο φορτίο.
4.1.5γ Χειροκίνητη παράκαμψη (manual by paaa)
Κινώντας τον ηλεκτρομαγνητικό αλληλοσυνδεόμενο διακό
πτη παράκαμψης Q, που υπάρχει στον σταθεροποιητή δικτύου
(βλ. διάγραμμα) αυτομάτως ο στατικός αντιστροφέας παρακά
μπτεται και το φορτίο τροφοδοτείται από την κύρια πηγή
μέσω
του
διακόπτη
Qi.
Αλλα όταν θα ανοίξει ο
αντιστροφέας, η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με τον τρόπο
"Λειτουργία δικτύου".
Αυτό γιατί ο διακόπτης Qi είναι
μαγνητικά αλληλοσυνδεδεμένος και μπορεί μΟνο αυτόματα να
αποδιεγερθεί με την προαναφερθεισα λειτουργία.
Με τον στατικό αντιστροφέσ κλειστό ο διακόπτης Qi
είναι επίσης αποδιεγερμένος και μπορεί να κινηθεί ανεξάρ
ο επιλογέας τρόπου λειτητα από την θέση που βρίσκε

τουρνίας, στην συσκευή του αντιστροφέσ.
Για εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει η
απομονώνεται
μετά τη μεταφορά του φορτίου

να

τάση
στην

τροφοδοσία δικτύου και χωρίς να επηρεάζεται το φορτίο.
4.1.6 Σηματοδοσία
Οι συνθήκες λειτουργίας

και βλάβης
σημειώνονται
οπτικά με την χρήση ενδεικτικών λυχνιών που βρίσκονται
στην μπροστά πόρτα της συσκευής, αλλά επίσης χρησιμο
ποιούνται και σήματα τηλεχειρισμού για το control room.
Ο σκοπός των μονάδων παρακολούθησης που υπάρχουν μέσα
στη

συσκευή είναι να δείχνουν το shutdown του αντιστροφέα

ή την αλλαγή τροφοδοσίας του φορτίου ή ακόμα τί προκάλεσε
εμπλοκή του στατικού διακόπτη παράκαμψης (by pass).
Τα
σήματα αυτά δίνονται με ενδεικτικές φωτοδιόδους (LEDS) που
υπάρχουν στα τυπωμένα κυκλώματα της συσκευής.
Μόνο η αιτία ενός σφάλματος μπορεί να διεγείρει το
LED του shutdown του στατικού αντιστροφεα.
Ενδείξεις που
μπορούν να προέρχονται από συμπτώσεις
καταστέλλονται
αυτόματα.
Οι λυχνίες

που

βρίσκονται

στο

εμπρός

τμήμα

του

αντιστροφέα δείχνουν :
- Λειτουργία δικτύου
- Λειτουργία αντιστροφέα
- Βλάβη
- Εμπλοκή στατικού by pass διακόπτη.
Όταν εμφανίζεται η τελευταία ένδειξη, ο στατικός δια
κόπτης παράκαμψης είναι μπλοκαρισμένός πράγμα που σημαίνει
ότι δεν είναι
αντιστροφέα

δυνατή
στο

η

δίκτυο

μεταφορά
ή

του

αντίστροφα,

διακοπή στήν παροχή ισχύος του φορτίου.
Η ένδειξη αυτή μπορεί να προκληθεί

φορτίου

από

τον

χωρίς να υπάρξει
από

πόλλούς

και

διαφόρους λόγους όπιυς :
α. Δεν υπάρχει τάση δικτύου
β. Δεν υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ της τάσης δικτύου και
γ.

της τάσης εξόδου του αντιστροφέα
Τήξη
ασφάλειας ενός από τα θυρίστορς του στατικού
διακόπτη

δ. Παύση

λειτουργίας το

τουργία δικτύου) .

στατικού αντιστροφέα (για λει-

4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ TON UPS ΣΕ ΦΟΡΤΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC)
Γένικά
Τα συστήματα UPS,
φορτία εναλλασσόμενου

εκτός από την εφαρμογή τους σε
ρεύματος (AC), μπορούν εύκολα να

χρησιμοποιηθούν και σε κρίσιμα φορτία που τροφοδοτούνται
με συνεχές ρεύμα (DC).
Αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα
αφαιρώντας από το όλο σύστημα τη μονώδα του αντιστροφέα
(static inverter).
Ένα
χαρακτηριστικό
παράδειγμα
τέτοιου κρίσιμου
φορτίου είναι τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα συγκεκριμένα
το δίκτυο του Ο.Τ.Ε. που λειτουργεί στην χώρα μας και που
μ'αυτό θα ασχοληθούμε στο κεφάλαιο αυτό.
4.2.1 Αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο (Α/Κ)
Μια τηλεφωνική ζεύξη (σύνδεση) αποτελείται, στην πιο
απλή περίπτωση, από δύο τηλεφωνικές συσκευές που ενώνονται
με μια δισύρματη τηλεφωνική γραμμή.
Με την ζεύξη αυτή εξυπηρετούνται μόνο δύο συνδρομητές
κάθε φορά και έτσι προκύπτει το πρόβλημα για το πώς θα
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ένας μεγάλος αριθμός
συνδρομητών ταυτόχρονα.

Μια λύση θα ήταν να συνδεθούν μό

νιμα όλες οι συσκευές ανά δύο.
Με τον τρόπο αυτό όμως
απαιτείται μεγάλος αριθμός γραμμών και ακόμα οι συσκευές
θα έπρεπε να έχουν αρκετά μεγάλο μέγεθος, για να δεχθούν
όλες τις συνδέσεις των γραμμών.
Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία μιας
κεντρικής μονάδας που αναλαμβάνει να κάνει τη σύνδεση όλων
των συνδρομητών και μάλιστα αυτόματα.
Η μονάδα αυτή
ονομάζεται ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και σ'αυτήν

συνδέονται

όλοι

οι
συνδρομητές μέσω της τερματικής τηλεφωνικής τους
συσκευής.
Η σύνδεση των συνδρομητών γίνεται για περιο
ρισμένο χρονικό διάστημα όσο χρειάζεται για την πραγμα
τοποίηση μιας συνδιάλεξης και λύεται όταν αυτή τελειώσει.
Η
σύνδεση αυτή πραγματοποιείται εντελώς αυτόματα με
ηλεκτρομηχανικά (σήμερα) συστήματα τα οποία λειτουργούν με
ανταλλαγές ηλεκτρικών παλμών, που οδηγούν τις επιλογικές
μονάδες του κέντρου.

Η όλη εργασία επιλογής είναι αρκετά

ττολΰηλοκη και. δεν ενδιαφέρει, ήμεσα το συγκεκριμένο βέμα,
ττου ασχολεΐται κυρίΐΑΐς με την τροφοδότηση αυτών των τηλε
φωνικών κέντρων και την εφαρμογή σ'αυτώ συστημώτων UPS.
4.2.2 Ηλεκτρική τροφοδότηση αυτόματων τηλεφιονικών κέντρων
Στην τηλεφωνική τεχνική χρησιμοποιούνται :
1. Συνεχές ρεύμα (DC)
2. Εναλλασσόμενο ρεύμα 25,50 Ηζ και 150 Ηζ
3. Ρεύματα ακουστικής συχνότητας 450 Ηζ - 3.000 Ηζ
4. Ρεύματα υψηλής συχνότητας.
Το συνεχές ρεύμα (DC) είναι το πιο σπουδαίο και το
πιο πολυχρησιμοποιημένο ρεύμα στα τηλεφωνικό κυκλώματα.
Χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση των επιλογέων καθώς
και για τις οικιακές τηλεφωνικές συσκευές.
Η μεγόλη σπουδαιότητα και χρησιμότητα του συνεχούς
ρεύματος οφείλεται στη σταθερή χρονικό έντασή του, που
εξασφαλίζει ομοιόμορφη
μαγνητών των επιλογέων.
η

και ισχυρή διέγερση το,ιν ηλεκτρο
Αυτό πετυχαίνεται ακόμα και όταν

διόρκεια επίδρασης του ρεύματος είναι μικρή χρονικό.
Τα αυτόματα τηλεφωνικό κέντρα εργόζονται με τόση 60 V

ή 48 V DC (μερικό κέντρα).
0 περιορισμός στα 60

Volt

επιβόλλεται

από

τους

κανονισμούς λειτουργίας εγκαταστάσεων χαμηλής τόσης, που
ορίζουν σα μέγιστη επιτρεπόμενη τόση επαφής τα 65 Volt.
Η

ένταση

των χρησιμοποιούμενων ρευμότων,

αν η τόση

είναι σταθερή, υπολογίζεται από την απαιτούμενη ισχύ για
την λειτουργία των κατασκευαστικών μονόδων, καθώς και από
την επιτρεπόμενη

υπερθέρμανση

της

μόνωσης

των

αγωγών.

Παραδειγματικό θα αναφέρουμε ότι για την διέγερση των
ρωστήρων (ηλεκτρομαγνητών) χρησιμοποιούνται από 1/40 ως
1/5 του Ampere, για την συγκρότησή τους σε κατόσταση
εργασίας μερικό mA, ενώ η κίνηση όλου του συστήματος των
επιλογέων απαιτεί 1 A περίπου.
Η κατσνόλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται κατό
μέσο όρο σε 0,035 Ah για μια αστική σύνδεση και σε 0,1

Ah

για μια υπεραστική σύνδεση.
Από αυτή την ενέργεια το 90%
καταναλώνεται στα κυκλώματα καθοδηγήσεως για την σύνδεση
των γραμμών ομιλίας και το 1θ% στην τροφοδότηση των μικρό-

φώνων των δύο συνδρομητών.
Ενδιαφέρουσα παρατήρηση :
Στις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις δίνεται μεγόλη έμφαση
στη φορά του συνεχούς ρεύματος και στο βέμα αυτά οι
εγκαταστάσεις έχουν μια ιδιαιτερότητα, γιατΰ σχεδόν πάντα
γειώνεται ο θετικός πόλος (+) της πηγής συνεχούς τάσης.
Τα τυλίγματα των ηλεκτρομαγνητών είναι συνδεδεμένα με
το ένα άκρο τους στον αρνητικό πόλο της πηγής, ενώ το άλλο
τους άκρο γειώνεται μέσω ενός επαφέα όταν πρέπει να περά
σει ρεύμα μέσα από αυτά.
Τα κύκλωμα κλείνει μέσω ενός
αγωγού που έχει το δυναμικό τής γης.
Με τον τρόπο αυτό
εξοικονομόύνται αγωγοί, καθώς επίσης δημιουργείται και ένα
κοινό δυναμικό αναφοράς στα τηλεφωνικά κέντρα.
Η

γείωση

αυτή

με

τήν

οποία

το

δυναμικό της γης

χρησιμεύει για την λειτουργία ενός κυκλώματος,

ονομάζεται

γείωση λειτουργίας. Επανερχόμαστε όμως στο θέμα της γείω
σης του θετικού πόλου, η εξήγηση του οποίου μας παραπέμπει
στη Χημεία.
Μέσω της γείωσης προστασίας που γίνεται στα ικριώματα
και στα μεταλλικά μέρη, γε ιωνο)ντσι και οι σιδερένιοι
πυρήνες των ήλεκτρομαγνητών και των ρωστήρων .
Αυτό έχει
σαν

αποτέλεσμα

να υπάρχει διαρκούς μεταξύ ενός πυρήνα και

του τυλίγματος του, μια διαφορά δυναμικού 60 Volt. Επειδή
η μόνωση του τυλίγματος, όσο καλή και να είναι, δεν έχει
άπειρη αντίσταση, αλλά η τιμή της κυμαίνεται περίπου από
100 μέχρι 500 ΜΩ, ρέει συνεχώς ένα πολύ μικρό ρεύμα της
τάξης του 1/10000 μΑ από τον πυρήνα προς το τύλιγμα.
Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό υγρασίας στο μονωτικό ή στο
χώρο μεταξύ μονωτικού και αγωγού,

που στην περίπτωση αυτή

παίζει τον ρόλο ηλεκτρολυτή.
Οπως είναι γνωστό από τή Χημεία,
μεταφέρεται υλικό από το θετικό

(+)

σε μια ηλεκτρόλυση
ηλεκτρόδιο

(άνοδο),

στο αρνητικό (-) ηλεκτρόδιο (κάθοδο).
Στην περίπτωσή μας
μεταφέρεται μέταλλο από τον πυρήνα στο τύλιγμα.
Η μικρή
αυτή

απώλεια

μετάλλου

του πυρήνα δεν βλάπτει,

λόγω του

μεγέθους του, συγκριτικά με το σύρμα του πηνίου.
Αν όμως ήταν γειωμένος ο αρνητικός πόλος της
το

ρεύμα

θα

έρρεε

σε

αντίθετη

κατεύθυνση

πηγής,

οπότε

θα

μετσφερότσν μέταλλο από το τιρλι,γμα προς τον

πυρήνα,

αφού

χο τύλιγμα θα ήταν άνοδος (+) και ο πυρήνας κάθοδος (-),
Είναι ευνόήτο ότι ή απαιλεισ μετάλλου από το τύλιγμα του
πήνίου θα είχε σαν αποτέλεσμα τήν καταστροφή του λεπτού
σύρματος του τυλίγματος.
Τα κίνήτρα για τήν εφαρμογή αυτής τής καινοτομίας
στήρίζονται κυρίως σε λόγους οικονομίας αλλά και για απο
φυγή ανο^μαλιών στή λειτουργία των τήλεφωνικών κέντρων,
Η ήλεκτρική ενέργεια για τήν λειτουργία των τήλε
φωνικών εγκαταστάσεων παίρνετσι από το ενεργειακό δίκτυο
τής ΔΕΗ υπό μορφή κατά κανόνα τριφασικού ρεύματος 380 Volt
50 Ηζ.
4.2.3

Εγκατάστασή UPS σε αυτόματο χήλεφωνικό κέντρο
(Α/Κ)
Λόγω Χής μεγάλης σπουδαιότήτας των τήλεπικοινωνισκών
εγκαταστάσευρν απαιτείται μεγάλη ασφαλεία λειτουργίας και ο
τρόπος

παροχής

τής ήλεκτρικής ενέργειας παίζει σήμσντικό

ρόλο σ'αυτήν.
Ένα αυτόματο τήλεφωνικό κέντρο, όπως προαναφέραμε,
τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα (DC) που παράγεται από ένα
συγκρότήμα ανορθιοτών, με ισχύ ανάλογή με το ζήτούμενο
φορτίο. ΑπαραίτήΧή προϋπόθεση για την λειτουργία του Α/Κ
είναι η συνεχής και αδιάκοπη τροφοδοσία του με συνεχές
ρεύμα 60 Volt.
Μια στιγμιαία παύση της τροφοδοσίας θα είχε σαν απο
τέλεσμα την διακοπή όλων τιον πραγματοποιούμενων, εκείνή τή
στιγμή, συνδιαλέξεων.
Το γεγονός αυτό θα δυσαρεστούσε
τους συνομιλούντες συνδρομητές γιατί θα διακόπτονταν χωρίς
τη θέλησή τους ή σύνδεσή που χρεώθήκαν,
σχή

μέσή

κάποια

αφήνοντας πιθανώς

σπουδαία εργασία και επιραρύνονχσς επι

πλέον χο λογαριασμό χους.
Εκχός αυχόύ με χήν επαναφορά χής χάοής χροφοδοσίας
σχο κένχρη, ένα μεγάλο ποσοσχό συνδρομήχών θα θελήσει να
συνεχίσει χήν συνδιάλεξή, κσλωντσς πάλι χο νούμερο χου
άλλου συνδρομήχή μέσω χου τήλεφωνικού κένχρου.
Έχσι με
τήν ομαδική αυτή πραγματοποίήσή των συνδιαλέξεων, δήμιουργείται κορυφή στήν

ζήτήΟή

φορτίου

που

μπορεί

να

έχει

δυσάρεστα αττηχελέσματα στην εγκατάσταση και στις καΛο^διώσεις λάγοί της απότομης αύξησης του ρεύματος.
Η απότομη όμως αυτή αύξηση «α έχει και επιπτώσεις στο
υπόλοιπο ενεργειακό δίκτυο επιβαρύνοντάς το περισσότερο με
την απότομη και μεγάλη ζήτηση φοτιου.
Συνεπώς χρειάζεται μια εφεδρική πήγή ήλεκτρικής ενέρ
γειας που να ανταποκρίνεται στις αναγκες και στις ιδιαιτερότήττες τροφοδοσίας ενός αυτόματου τήλεφιωνικού κέντρου.
Δήλαδή άμεση παροχή ενέργειας χιορίς καμία απολύτως διακοπή
και μεγάλο χρόνο κάλυψής του κέντρου με Τήν εφεδρική αυτή
ενέργεια.
Εξετάζοντας τις εφεδρικές πήγές που περιγράφήκαν στο
2ο κεφάλαιο, παρατήρούμε ότι καμία από αυτές δεν μπορεί
από μόνη της να καλύψει πλήρως ένα τήλεφιωνικό κέντρο.
Το
μεν ηλεκτροπαραγο)γό ζεύγος (Η/Ζ) μπορεί να εργάζεται για
πολλές ώρες παρέχοντας ήλεκτρική ενέργεια, με μόνη προϋπό
θεση την επάρκεια καυσίμου.
Δεν μπορεί όμο.ις να δώσει
αμέσως την ενέργεια αυτή, διότι απαιτείται χρόνος για τήν
εκκίνήοή της κινητήριας μηχανής εσιοτερικής καύσής .
Αντί
θετα οι συσσωρευτές δίνουν αμέσως το αποθηκευμένο φορτίο
τους, τροφοδοτώντας το τήλεφωνικό κέντρο χωρίς καμία χρο
νική καθυστέρήΟή.
Δεν έχουν όμως τή δυνατότήτα να παρέ
χουν την ενέργεια αυτή για μεγάλο χρονικό διάστήμα ούτε
μπορούν

να

καλύψουν

το κέντρο σε μεγαλή ζήτήσή φορτίου.

Έτσι μετά από τα παραπάνω καταλήγουμε στο

συμπέρασμα

ότι

ιδανική πήγή τροφοδοσίας για αυτόματα τήλεφο,ινικά κέντρα
είναι ο συνδυασμός συσσωρευτών και ήλεκτροπαραγωγού ζεύ
γους (Η/Ζ).
Με τον τρόπο αυτό εκμεταλλευόμαστε καλύτερα τα πλεονεκτήματά τους και καλύπτουμε τις αδυναμίες
αυτών μορφών παροχής ήλεκτρικής ενέργειας,
Τήλεφωνικό κέντρο πλήρη αυτοδυναμία στον

και

των

δύο

παρέχοντας στο
τομέα παροχής

ενέργειας .
UPS
4.2.4 Λειτουργία
Η βασιική πήγή τροφοδοσίας
είναι ένα συγκρότήμα ανορθωτών που

του τήλεφωνικού κέντρου
δίνει

τάσή 60 Volt ή για ορισμένα κέντρα 4Θ Volt.

σταθερή

συνεχή

ο κάΛε ανορβο)τής σναλι^να με το ιένεΛός του μπορεί να
δώσει από 5 μέχρι και 400 A και Ολο
:ο συγκρότημα περιλαμβάνει τόσους ανορβο>τές, ώστε
[ καλύπτεται το απαιτοΰμενο φορτΟο, αλλά και να μπορεί, ’ : ανταποκριΟεί σε μια

μελλοντική

αύξηση

ζήτησης

ή

επέκταση

τροφοδοσία του όλου συγκροτήματος
γειακό δίκτυο της ΔΕΗ.

του δικτύου.

γίνεται

από

το

Η

ενερ

Σαν συμπληρωματική πηγή ενέργειας χρησιμοποιούνται οι
συστοιχίες συσσωρευτών που περιλαμβάνουν 30 συσσωρευτές
(περίπου 2,23 Volt ο καιϊένας) συνδεδεμένοι σε σειρά μεταξύ
τους οπότε δίνουν τάση κέντρου 60 V.
Για κάλυψη μεγαλύ
τερου φορτίου χρησιμοποιούνται
συνδεδεμένες παράλληλα.

συχνά δύο (2) συστοιχίες

Οι συστοιχίες συνδέονται με το τηλεφωνικό κέντρο μέσω
μιας διάταξης η οποία περιλαμβάνει μονάδες ελέγχου και
ονομάζεται πεδίο συνεχούς η πίνακας συνεχούς (Π.Σ.).
Το
πεδίο συνεχούς παρακολουθεί τη λειτουργία του κέντρου ως
προς την τροφοδοσία του με συνεχές ρεύμα (DC). Στην ουσία
αποτελεί τον εγκέφαλο του όλου συστήματος UPS.
Έτσι
ανάλογα με τήν ζήτηση φορτίου μπορεί να θέσει σε λειτουρ
γία ή να σταματήσει τον ένα από αυτούς και σε περίπτο^ση
διακοπής της κύριας τάσης τροφοδοσίας (ΔΕΗ),

να μεταφέρει

το φορτίο στις μπαταρίες.
Συγκεκριμένα σε περίπτωση διακοπής της κυρίας τάσης
τροφοδοσίας ή οποιαδηποτε μεταβολή των

κυρίων

παpαμέτpoJV

της (ττ.χ. συνχότητα), σταματάει η τροφοδοσία των ανορθωτών
από το δίκτυο οπότε και διακόπτεται η λειτουργία τους.
Η τροφοδοσία όμιος του τηλεφωνικού κέντρου δεν σταμα
τάει γιάτί μέσι.0 του πεδίου συνεχούς τροφοδοτείται από τους
συσσωρευτές,

για τόσο χρονικό διάστημα όσο χρειάζεται για

να εκκινηθεί το Η/Ζ και να τροφοδοτήσει εκ νέου τους
ανορθωτές με εναλλασσόμενη τάση. Ο χρόνος εκκίνησης είναι
πολύ μικρός, περίπου 3 - 5 sec, γιατί η μηχανή εσωτερικής
αιρνει μπροστά αυτόματα,
καύσης που κινεί τη γεννήτρια
Είναι όμως αρκετα μεγάλος για ' προκαλέσει προβλήματα στο
τηλεφωνικό κέντρό.
Στην ουσία οι συσσιορευτές εκφορτίζουν για πολύ μικρό
χρονικό διάστημα και συμπληρώνουν τη λειτουργία

του

Η/Ζ.

Σε
περιπτώσεις όμιυς που δεν υπάρχ
ζεύγος, τότε αναλσμβάν ουν πλήρως την κ(
Για το λόγο αυτό πρέπει
έτοιμες για άμεση χρήση.

να

εCvαι

Το σύστημα UPS για την
κέντρων φαίνεται στο σχήμα 4.2.

I

ηλεκτροπαραγοίγό
ιη του φορτίου,
καλή κατάσταση,

τροφοδότηση

π

4.2.5α Ανορθωτι
Μο ανορθωτικό συγκρότημα CR 60100 Ε προορίζεται για
τροφοδοσία τηλεφωνικών κέντρων 60 ή 48 V και ταυτό-

χρονη φόρτιση μέχρι και δυο συστοιχιών,
ΑκΟμη μπορεί να
φορτίζει χειροκίνητα τις συστοιχίες μέχρι ι
·αι 2,7 Volt ανά
στοιχείο.
Το συγρκΟτημα αποτελείται απΟ :
α. 1 έοίς 5 ανορθωτές CP 60100 Ε
β. 1 ανορθωτή - φορτιστή CRC 60100 Ε
γ. 1 πίνακα συνεχούς Β - 50400 Ε
δ. 1 πίνακα εναλλασσόμενου
ε. μια μονάδα τηλεσηματοδΟτησης.
Οι ανορθωτές παρέχουν προς το κέντρο ι 1 συνεχή τάση
(DC) 60 ή 48 V και έχουν τη δυνστΟτητα ισομερισμού του
φορτίου αν βρίσκονται περισσότεροι απο έναν σε λειτουργία,
Η ένταση του κάθε ανορθωτή περιορίζετε ι στο 110% του
Ιον .
φορτιστής χρησίμευε
α την επαναφορτιση ή την
συντηρητική φΟρτιση των συστοι;
για κέντρα 60 ή 48 V με
σταθερή τάση και ένταση.
Επιπλέον παρέχει τη δυνατι
συστοιχίας, μέχρι και 2,7 Vo
κατάλληλους χειρισμούς μπορεί

α χειροκίνητης φΟρτισης
να στοιχείο.
Επίσης με

χρησιμοποιηθεί και ως
απλΟς
άνορθιοτής προς το κι
ο αφού έχει Ολες τις
δυνατότητες ενΟς κανονικού ανορθωτή.
0 πίνακας εναλλασσόμενου χρησιμεύει για τη σύνδεση
των ανορθωτών με το τριφασικά δίκτυο. Η σύνδεση των ανορ
θωτών γίνεται με την ίδια σειρά φάσεων για Ολους τους
ανορθωτές και τον φορτιστή.
Το πεδίο συνεχούς συνδέει τους ανορθωτές, τον φορτιστή και τις δύο συστοιχίες με το κέντρο, καθώς και μεταξύ
τους .
4.2.5β Τεχνι
Τάση τροφοδοσίας
Μέγιστο ρεύμα ανά φάση

380 V AC, 3
±15%
355 Α (πλήρες φορτίο)

Συντελεστής ισχύος

0,8

51V DC ή 62V DC (ρυθμιζΟμενη)
Τάση κέντρου
Σταθερότητα τάσης κέντρου ± 0,25%
2000 Α (5 ανορθωτές)
Μέγιστο ρεύμα εξΟδου
Μέγιστο ρεύμα εξΟδου
Τάση θορύβου

600 Α (φορτιστής)
μικρότερη απΟ 2 mV, τυπική 1 mV

Ακρίβεια ισοκατανομής
εντάσεως
: + 15% της ονομαστικής έντασης του
κάίίε ανορθωτή.
Σημείωση : Σι
τροφοδοσίας

έτσι

υπερβεί το όριο τι
τουργίας.

Εκτός

Οθε ανορθωτή υπάρχει επιτηρητής τάσης
ιστέ όταν η τάση έστιω και μιας φάσης
±15%,
ο ανορΑωτής βγαίνει εκτός λει
αυτού ο καΑε ανορΑυιτής έχει δυνατότητι

φασικής μετατόπισης της τάσης
προς το δίκτυο κατά ± 15°.

του

δευτερεύοντός

του

ωι

4.2.5γ Μονάδες ελέγχου σνορΑωτή
Ο κάΑε ανορΑωτής και φορτιστης, έκτος απο τον Μ/Σ,
την τριφασική γέφυρα των Αυρίστορς και τα φίλτρα, περιέχει
και τις απαραίτητες μονάδες πσρακολούΑησης της τάσης και
του ρεύματος και τις μονάδες παλμοδότησης και ενίσχυσης
των παλμών των Αυρίστορς.
Οι μονάδες αυτές βρίσκοντα ι στο εσωτερικό του κάΑε
ανορΑωτή και έχουν αποκλειστι κα ψηφιακή λειτουργία με τη
βοήΑεια λογικώ V κυκ λωμάτιον με π'ύλες .
Για τη λειτουργία των κυκλωματο^ν

χρησιμοποιείται

δυαδικό σύστημα με :
0 : ( 0 μέχρ ι 1 V LOW)
1 : (10 μέχρ ι 12 V HI)
ΜΟΝΑΔΑ Αι : ΠαρακολουΑεί τις 3 φάσεις και τις ασφάλειες
τήξης εισόδου κα ι εξόδου
Α2 : Περιέχει φίλτρα για την καταστολή παρασίτων
της κάΑε γραμμής του Μ/Σ
Α3 : Παλμοδοτικό για τα Αυρίστορς
Α4 : Ενισχυτής παλμών
As : Ενισχυτής τάσης
Αι : (μόνο στον φορτιιστη) μονάδα ελέγχου
Ατ : Τροφοδοτικό
As : Περιέχει τον επι λογικό διακόπτη λειτουργίας
του ανορΑωτή
As : ΠαρσκολούΑηση ασφαλείας εξόδου
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