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Şahin Bayram

Açıklama
Bu doküman Elektrik Mühendisleri Odası tarafından açık arşiv niteliğinde olarak bilginin
paylaşımı ve aktarımı amacı ile eklenmiştir.
Odamız üyeleri kendilerine ait her türlü çalışmayı EMOP/Üye alanında bulunan veri giriş
formu aracılığı ile bilgi belge merkezinde yer almasını sağlayabileceklerdir. Ayrıca diğer
kişiler çalışmalarını e-posta (bbm@emo.org.tr) yolu ile göndererek de bu işlemin
gerçekleşmesini sağlayabileceklerdir. Herhangi bir dergide yayınlanmış akademik
çalışmaların dergideki formatı ile aynen yer almaması koşulu ile telif hakları ihlali söz
konusu değildir.
Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi Belge Merkezi’nde yer alan tüm bilgilerden kaynağı
gösterilerek yararlanılabilir.
Bilgi Belge Merkezi’nde bulunan çalışmalardan yararlanıldığında, kullanan kişinin kaynak
göstermesi etik açısından gerekli ve zorunludur. Kaynak gösterilmesinde kullanılan
çalışmanın
adı
ve
yazarıyla
birlikte
belgenin
URL
adresi
(http://bbm.emo.org.tr/genel/katalog_detay.php?katalog=5&kayit=10) verilmelidir.
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Yeni Tip Dinamik Kesintisiz
Güç Kaynakları
Satış ve Proje Müdürü Şahin Bayram
Inform Elektronik San. ve tic. A.Ş.
aygın olarak

kullandığımız

statik Kesintisiz Güç Kaynak
larının bazı zayıf yönlerini ona
elan kaldırmak ve daha iyi bazı
özellikler kazandırmak için ta
sarlanmıştır. Statik Kesintisiz
Gü(, Kaynaklarından fizikscl laik
olarak sadece çıkışındaki senk

Hin Motor/Generatör sargılan
gözükse de gerek yapı olarak
gerek çalışma prensibi olarak
Statik sistemden tamamen farklı
dır. Dinamik KGK şebeke volta
jı belirli toleranslar içinde ise de
vamlı Mainl girişini kullanarak

ın.ı\

verim ve güvenirlik sağlar

Şebeke vaı ise Mais ı sadece

invertörlere göre daha g ü d ü bir
yapı oluşturmaktadır.

akilleri kontrollü sarı yapmada
kullanılmaktadır Bu yalısına sis
temi ile Kedresöı liaiarya ve in
vertör stres altında bulunmadığı
Kin ömürleri normal bir Statik
KGK ya göre kat kat artmış ola
caktır. Yine yük taralından gele
Cek harmonik -aşırı akım ve kı
sa devreler Statik KGK da oldu
ğu gibi invenör taralından değil
Senkron Motor alter taralından
karşılanmaktadır. Çift sargılı bu
sistem yan iletkenlerden oluşan

Bu çalışma sisteminde gerilim ve
Frekans Senkron motor taratın
dan üretilmekledir. (Şekil-2) Cilt
saıgı özelliği ile galvanik özelliği
taşıyan bu yapı sabit 1 İ95rpm ile
dönerek kritik yükün ihtiyacı
olan sabit gerilim ve frekans üre
tilir. Bu sabit gerilim ve frekans
anahlarlama ile elde edilen bir
sinüs değildir Senkron motor ta
raiından üretilen saf (gerçek) si
nüstür.
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$eül2
Yine Statik KGK'yı daha iyi bir
Tapıya dönüştüren Senkron mo
tor alıernatör sayesinde sistem
lı k:uı kısa devre akımına daya
nabilme özelliği kazanmıştır. Di
namik KGK senkron motorunda
aynı güçte çift sargı içermekle
dir. Yani 500 kva'lık bir Dinamik
KGK 500 kva'lık Motor, 500 kva'
lık Generatör sargısına sahiptir.
Statik UPS'lerin CREST faktörü 3
cîvannda olmasına karşın, PİL
LER Dinamik UPS'de CREST fak

törü limitsizdir. CREST faktörünü
kısaca şöyle iiadc edebiliriz. Sta
tik UPS'den çekilecek güı. kısa
bir süre de olsa nominal gücü
nün .1 kalını geçemez. UPS' den
böyle bir güç çekilirse statik UPS
by-pass'a geçecek veya off ola
caktır.
.'.. Bu özellik Dinamik L'I'S" iti
(C.RF.STfaktörü limitsiz oldu
ğu İçin) anlık çok aşırı yükle
ri bile temiz enerji ile kesinti

siz

beslemesini

sağlar.

•Sine bilinenin aksine Dinamik
KGK'lar da bakını son derece
"kolaydır. Yine bilineni aksine
bahsedilen Senkron Motorda fır
ça bulunmamaktadır. Patenti Pil
ler firması ait olan Dinamik
KGK'da (i ayda bir yük alımda
bile baktın yapılabilmektedir.
Kazanmış olduğu bu özellikler
İle MTBF süresi 600.000 saati
bulmaktadır,

