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  چكيده

وضـعيت كنـوني   . گيرد قرار ميشهر شيراز مورد بررسي پايانه مسافربري كار انديش سيستم فتوولتاييك نصب شده در ، در اين مقاله

اندازه گيريهايي از ولتاژ و جريان قسمتهاي مختلف سيستم در دو بازه . ارائه مي گرددسيستم و مشكالت تكنيكي سيستم نصب شده 

ـ   در ادامه به تحليل اطالعات اندازه. به عمل آمده است) زمستان و تابستان(زماني متفاوت  يـان  و در پاه گيري شده از سيسـتم پرداخت

  .شودمي ها و پيشنهاداتي براي تصحيح و افزايش كارآيي سيستم ارائه  طرح

  كلمات كليدي

  .، اندازه گيريسيستم فتوولتاييك، ماژول فتوولتاييك

 

  مقدمه -1

امروزه كاربرد انرژي الكتريكي در تمام زواياي زندگي بر همگان آشكار است و 

هـاي توسـعه و پيشـرفت     استفاده از انرژي الكتريكي يكـي از شـاخص  ميزان 

بـرداري از   از اين رو روشهاي توليـد، انتقـال و بهـره   . شود جوامع محسوب مي

هـا   انرژي الكتريكي مباحث مهمي به شمار مي آيند و سرمايه گزاران و دولـت 

هـاي   قيمت سـوخت . هاي به صرفه و مطمئن هستند در پي به كارگيري روش

هـاي گـازي و سـيكل     محيطـي نيروگـاه   هاي صوتي و زيسـت  سيلي، آلودگيف

ي هـا  انـرژي . ها كاهش يابـد  تركيبي سبب شده است كه اقبال به اين نيروگاه

شوند و  اي نمي آلودگي محيط زيست و توليد گازهاي گلخانهباعث  تجديد پذير

ي اي بـرا  هاي خورشيدي، بـادي، زمـين گرمـايي و دريـايي هزينـه      در سيستم

هـاي تجديدپـذير    در طراحي و به كارگيري نيروگـاه . شود سوخت پرداخت نمي

بايد توجه داشت كه اقليم منطقه براي چه نوع نيروگاهي مناسب و بـه صـرفه   

از نگاه ديگر اگر بتوان به جاي توليد متمركز برق بتوانيم توليد برق را در . است

ي انتقـال كـاهش    شـبكه  تلفات در) 1توليد پراكنده(محل مصرف داشته باشيم 

و ايـن امـر توسـط     اسـت يابد و كاهش تلفـات بـه معنـي كـاهش هزينـه       مي

  .[4-1]هاي نو قابل تحقق است انرژي

سيستم برق خورشيدي پايانه علي بن حمـزه واقـع در    در اين مقاله به مطالعه

اين سيستم به صـورت جـدا از شـبكه    .  پرداختيمشيراز  شهر پايانه كار انديش

مقـادير   .قابل مشـاهده اسـت  ) 1(جدول  كلي سيستم درمشخصات  .مي باشد

هـر دو مـاژول بـا هـم     . استآمپر  10ولت و  24 فتوولتاييكنامي هر ماژول 

هر . دهند آمپر را تشكيل مي 10ولت و  48 فتوولتاييكسري شده و يك رشته 

دهنـد   آمپر را تشكيل مي 30ولت و  48 فتوولتاييكسه رشته موازي يك آرايه 
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 6بنـابراين در كـل   . شـود  رايه به يكي از شارژرها متصل مـي آهر خروجي  كه

 .داريم فتوولتاييكآرايه 

شـاخه مـوازي    8و در كـل   اند شدهباتري با هم سري  4هر  ،ها در مورد باتري

برج ها  UPS يكي از .كنند ها را تامين مي UPSورودي   DCكه ولتاژ داريم 

  .ي محوطه را دارديدوم وظيفه تامين روشنا UPSكند و  نور پايانه را تغذيه مي

هـا، شـارژرها و    باتريي  اند و مجموعه ها بر روي سقف اتاق قرار گرفته ماژول

UPS ها در باتري خانه قرار دارند.  

 ي سيستم مشخصات قطعات سازنده) : 1(جدول 

  توضيح  تعداد  نام قطعه

 -Sharpهاي متعلق به شركت - وات245  36  فتوولتاييكماژول 

Mitsubishi- Toshiba  

  .دهند هر دو ماژول سري يك رشته را تشكيل مي  18  فتوولتاييكهاي  رشته

 شده استي موازي شده تشكيل  هر آرايه از سه رشته  6  فتوولتاييكهاي  آرايه

  .متصل است باتري ي شارژ كه به يك كنترل كننده

 Steca محصول شركت  6  شارژر

  آمپرساعت 150ظرفيت اسمي  ولت و 12ولتاژ نامي   32  باتري

UPS  2  220v- AC,5kw  

  

هـاي رفـع ايـن مشـكالت      حـل  به بيان مشـكالت سيسـتم و راه   2در بخش 

ي سيسـتم  كميتهـاي گيري  اطالعات بدست آمده از اندازه 3بخش در . پرداختيم

طرح جايگزين براي سيستم فعلـي   4و در بخش  قرار گرفته استتحليل مورد 

  .را معرفي كرديم

سيستم موجود و پيشنهادهايي براي  مشكالت -2

 بهبود آن

سال و بررسي عملكرد و مشـكالت   1با زير نظر گرفتن سيستم در مدت زمان 

  .دست يافتيم زيرسيستم به نتايج كلي 

  مشكالت سيستم فتوولتاييك - 2-1

سال پس  1ي سيستم فتوولتاييك جدا از شبكه در مدت زمان  مشكالت عمده

 :شده است از نصب آن در زير بيان

ها با هـم  شارژرفيوزهاي دو سر  .شارژرهاقبل و بعد از  نامناسبفيوزبندي  -1

درحـالي كـه بـراي     ؛هسـتند فيوزها دسـتي  اين  تطبيق عملكردي ندارند زيرا 

زمان عمل قطع طرفين صورت پذيرد كـه تقريبـا غيـر     طور هم هها بايد بشارژر

 .دشو ها ميشارژرباعث سوختن در نتيجه  ممكن است،

ها  ماژولزير ( ها تا سقف محل نصب  ماژولعدم رعايت فاصله الزم براي  -2

 ).طبيعي وجود ندارد ور هوا و در نتيجه خنك سازيبمجالي براي ع

 از اثر آن زمـاني رويـت شـد كـه    (  ري در سيستمتكمبود بيش از اندازه با -3

امـا در نزديكـي ظهـر توليـد      ،شد جريان دريافت ميها در ساعات اوليه  ماژول

 ).شتگ متوقف يا بسيار ناچيز مي

از نوع مناسب براي سلول هاي  ها ريتبا( ها ريتنوع باعدم انتخاب صحيح  -4

 .)را ندارند% 25قابليت دشارژ بيش از  نيستند وخورشيدي 

�- UPS  ند كه خـود باعـث ايجـاد حـرارت و در    هستها داراي تلفات بااليي 

 .گردد سوختن مي عدم كاركرد صحيح و نهايتو در  آنهانتيجه كاهش راندمان 

ايـن  بعـالوه بـر اسـاس كاتـالوگ      ،نـد دارها را UPSها نيز مشكل شارژر -6

و دماي كاركرد در نظر  نمايد جريان عبور مي مجازبيش از حد  هانآاز  ،محصول

ند لـذا در صـورت عـدم    نيستها داراي كيفيت مناسب شارژر. گرفته نشده است

 .سوزد مدار داخلي مي، مطلوبقطع همزمان جريان طرفين به جاي عملكرد 

 ها مدار نامناسب براي وصل و قطع توان توليدي به مصرف كننده -7

ترين مشكالت سيستم نصب شده بودند كه در  مطالب ذكر شده در باال عمده

   .ان كرديمپيشنهاداتي براي برطرف كردن اين مشكالت بي 2-2بخش 

 سيستم براي بهبود وضعيت كنوني اتيپيشنهاد - 2-2

و با توجه بـه اسـتانداردها و    1-2با در نظر گرفتن مشكالت سيستم در بخش 

مشـكالت بهبـود وضـعيت    كـاهش   يهاي گذشته پيشنهادات زيـر بـرا   تجربه

   :شوند سيستم ارائه مي

استفاده شده بود لذا  DCبراي قطع مدار  ACدر اين سيستم از فيوز هاي  -1

شـارژرها كـه   با توجه به جريان مجاز همچنين  .استنياز به جايگزيني فيوزها 

جريان عملكردي فيوزها براي قطع به طور صـحيح   آمپر بيشتر نگردد، 25بايد 

لذا الزم است از سيستم حفاظتي كـه قابليـت بـاالتري     .استانتخاب نگرديده 

 .دارد استفاده نمود

ي استفاده از فن در اها و بررسي بر لماژوي مناسب براي نصب ايجاد فضا -2

 .سيستم با حضور فن ها و مشخص نمودن بازده نآزير 

ري خانه مجتمـع و رعايـت نـوع صـحيح     تاستفاده كردن از يك سيستم با -3

باشد و در طـول  % 90كه داراي قابليت دشارژ ) ترجيحا نيكل كادميم(ها  تريبا

 .لي سيستم بهره بردروز بتوان از قابليت ك

هاي با قابليت باال كه داراي تلفات كم و راندمان بهتري  UPSاستفاده از  -4 

اي به هم  ها را به گونه ريتتوان با در اين راستا بايد توجه داشت كه مي( .باشد

ي ياهـ  UPSبرسد و سـپس از   230به مقدار تقريبي DCمتصل نمود كه ولتاژ 

را دارا باشد تا يـك ولتـاژ تثبيـت شـده را بـا       1 استفاده نمود كه نسبت تبديل

 .)تلفات ناچيز به ما دهد

توان از يك كنترل شارژر مجتمع بهـره بـرد    ها ميشارژربراي رفع مشكل  -5

 .كه داراي راندمان و قابليت بااليي باشد

تـوان   ، با اين عمل ميACهاي  به جاي المپ DCهاي  استفاده از المپ -6

UPS  ي آن افزايش بازده سيستم است ذف كرد و نتيجهاز سيستم ح را. 

بايد اضافه نماييم كه براي بهبود هر چه بيشتر اين سيسـتم بايـد بازديـدهاي    

انجام پذيرد و نيروهايي كه در  يبيشتر بارهايتر و  گروه تعميرات بطور صحيح

  .شنايي بيشتري با اين سيستم داشته باشندآكنند  كار مي زمينهاين 

  هاي سيستم گيري حاصل از اندازهاطالعات  -3

روز از تاريخ  16دوره اول به مدت  يريها در دو دوره مختلف انجام شد؛اندازه گ

هاي خورشيدي و ولتـاژ   ولتاژ يكي از ماژول ،1391 فروردين 22فروردين تا  6

دقيقه يكبار انجام  5ي هر ركوردگير. گيري شد ها اندازه UPSخروجي يكي از 

و انتهـاي   2012_03_25روز   06:05:00از ساعت  اطالعاتثبت شروع . شد

مي باشد اغلب روزهاي اين دوره  2012_04_10روز  07:25:00آن در ساعت 

  . ندابري يا باراني بود

 RMSها را به همـراه   خروجي يكي از ماژول DCولتاژ  )4(تا  )1(هاي  شكل

  .دهند يرا نشان م ها و درصد هارمونيك هاUPSولتاژ خروجي يكي از 
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با توجه به جريان كشيده شده از آن توسط شارژر و همچنين  DCولتاژ ماژول 

ها حتي در ساعات  شود كه ولتاژ ماژول مشاهده مي. استمقدار روشنائي متغير 

. اسـت روز ممكن است صفر شود كه دليل آن ابري يـا بـاراني بـودن محـيط     

كه قابـل قبـول    استدرصد  5ولتاژ خروجي  اينورتر در حدود  RMSتغييرات 

دماي متوسط سـطح   )5(شكل . استباال  آنهاي  ولي درصد هارمونيك است؛

زمـان نمونـه   . دهـد  نشان مـي ) 90اسفند  23(ها را براي يك شبانه روز  ماژول

شود كه دمـاي   مشاهده مي.  بوديك نمونه در هر دقيقه  )5(برداري در شكل 

دماي محيط و تاريخ نمونه بـرداري   .درجه نيز رسيده است 40ماژول به حدود 

 استها  ، نشانگر افزايش دماي زياد سلولاست  انجام شدهكه در فصل زمستان 

در اينجا نياز به استفاده از فن براي . خواهد شدكه در فصل تابستان بيشتر نيز 

  .شود ها احساس مي خنك كردن ماژول

ـ  بـود  گيري شـده  ازهاي كه ولتاژ آن اند UPSمتاسفانه در اين دوره جريان  ه ب

 شده است كـه  ثبتدوم  UPSولي جريان . استدليل قطع بودن بار آن صفر 

  .بار آن هم در بيشتر روزها قطع بوده است متاسفانه

ولتـاژ يكـي از    1391تيـر   23تير الـي   11روز از تاريخ  13دوره دوم به مدت 

انهـاي  هـا و جري  UPSماژولهاي خورشيدي به همراه ولتاژ خروجـي يكـي از   

بـار    دقيقـه يـك   5هـر   ثبت اطالعـات . گيري شد اندازه UPSخروجي هر دو 

و  2012_07_01روز   11:30:00از سـاعت   ثبت اطالعـات شروع . انجام شد

 )12(تا  )6(شكلهاي . است 2012_07_13روز  10:00:00آن در ساعت  پايان

 ،UPSهـاي خروجـي    را به همراه جريـان  UPSو  DCولتاژ خروجي ماژول 

توجه . دهند را نشان مي UPSو نيز توان اكتيو  درصد هارمونيكهاي هر كميت

در هنگام شب كه بار روشنايي وصـل اسـت بـه     UPSشود كه ولتاژ خروجي 

هـا در   UPSكند كه اين ناشي از تنظيم نادرست  ولت افت پيدا مي 205مقدار 

ـ   ولت  230 بر روي كه بايد استبي باري   ر رويتنظيم شود و درحـالي كـه ب

ولتاژ خروجي شد  ها مشاهده همچنين در بعضي وقت. اند تنظيم شده ولت 220

UPS   ــه ــت ك ــلصــفر اس ــه دلي ــردن  ب ــاموش ك ــترخ  UPSخ . داده اس

. نيـز بـاال و قابـل توجـه اسـت      هستندهاي جريان بار كه روشنايي  هارمونيك

ولتـاژ  ) 23(تا ) 13(هاي  شكل .است 0.8همچنين ضريب توان بارها در حدود 

را با هاي آن به همراه دماي ماژول  و هارمونيك UPSماژول و ولتاژ خروجي 

  .دهند را نمايش مي 13/4/1391 در تاريخساعت  24جزئيات بيشتري براي 

 

  ها گيري ي اول اندازه در دوره خورشيدي ولتاژ خروجي ماژول:  )1(شكل 

 

  ها گيري در دوره اول اندازه UPSولتاژ خروجي  RMS) : 2(شكل 

 
دوره اول  در UPSخروجي  ولتاژ  درصد هارمونيك سوم) : 3(شكل 

  ها گيري اندازه

 
  ها گيري در دوره اول اندازه UPSولتاژ خروجي  THDدرصد ) : 4(شكل 

 
  ها گيري در دوره اول اندازه فتوولتاييك  ماژولدماي متوسط ) : 5(شكل 
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  ها گيري در دوره دوم اندازه فتوولتاييكولتاژ خروجي ماژول ) : 6(شكل 

 
  ها گيري اندازهدر دوره دوم  UPSولتاژ خروجي  RMS) : 7(شكل 

 
در دوره دوم  UPSدرصد هارمونيك سوم ولتاژ خروجي ) : 8(شكل 

  ها گيري اندازه

 
  ها گيري در دوره دوم اندازه UPSولتاژ خروجي  THDرصد د) : 9(شكل 

 
  ها گيري در دوره دوم اندازه UPSجريان خروجي  RMS) : 10(شكل 

 
در دوره دوم  UPSدرصد هارمونيك سوم جريان خروجي ) : 11(شكل 

  ها گيري اندازه

 
  ها گيري در دوره دوم اندازه UPSتوان اكتيو خروجي ) : 12(شكل 

  

 
  UPSولتاژ خروجي  RMS) : 13(شكل 
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خروجي ماژول فتوولتاييكولتاژ ) : 14(شكل 

  
UPSدرصد هارمونيك سوم ولتاژ خروجي ) : 15(شكل 

  
UPSولتاژ خروجي  پنجمدرصد هارمونيك ) : 16(شكل 

  UPSولتاژ خروجي  هفتمدرصد هارمونيك ) : 17(شكل 

  
  UPSولتاژ خروجي  THDرصد د) : 18(شكل 

  
  UPSجريان  RMS): 19(شكل 

  
UPSخروجي  جرياندرصد هارمونيك سوم ) : 20(شكل 

  UPSخروجي جريان پنجمدرصد هارمونيك ) : 21(شكل 
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  UPSخروجي  جريان هفتمدرصد هارمونيك ) : 22(شكل 

  
  UPSخروجي  جريان THDرصد د) : 23(شكل 

  نتيجه -4

سيستم فتو ولتائيك موجود در پايانـه كـار انـديش شـيراز مـورد      در اين مقاله، 

گرفت كه در ضمن بررسي به مشكالت عديـده اي كـه غالبـا در    بررسي قرار 

رد اينچنين مورد توجه قرار نميگيرند برخورد شد و پيشنهاداتي براي بهبـود  امو

همچنين از سيستم موجود اندازه گيريهايي از كميتهاي . سيستم جديد داده شد

ري در الكتريكي آن براي دو دوره زماني مختلف يكي در روزهاي باراني و ديگ

  . روزهاي تابستان انجام شد

  سپاسگزاري

طـرح مكـانيزم اسـتفاده از    "مقاله موجود حاصل بخشي از قـراداد تحقيقـاتي   

مي باشـد كـه از طـرف دانشـگاه      "سلولهاي خورشيدي براي مصارف خانگي

در اينجـا از  . شيراز با حمايت شركت توزيع نيروي برق شيراز انجام شده اسـت 

ز بخش تحقيقات آن سپاسـگزاري و قـدرداني مـي    اين شركت و بالخصوص ا

  .شود
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