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  No. F-14-AAA-0000 

 

و ارائه  يدي خورشستمي سكيدر زمين  ي اتصال كوتاه خطاتحليل

 يك طرح حفاظتي ساده جهت تشخيص محل خطا

  كيلوواتي الهيه)110(مطالعه موردي: نيروگاه 

 

P، محمد مهدي عربشاهي2و1مهدي علومي بايگي 

1 
- شركت برق منطقهاي خراسان  1

- دانشگاه فردوسي مشهد 2
 

 
 

با توجه به اهميت استفاده از انرژي خورشيدي به عنوان  —چكيده 

يك انرژي تجديدپذير، كاربرد اين انرژي در مصارف خانگي و نيروگاهي 

روز به روز در حال افزايش است. در رابطه با سيستمهاي خورشيدي، 

نكتهاي كه كمتر به آن پرداخته شده، مباحث مربوط به حفاظت پنلهاي 

خورشيدي بوده است. در اين مقاله با استفاده از استانداردهاي موجود در 

زمينه سيستمهاي خورشيدي و مشخصات پنلهاي خورشيدي، تحليل 

كامل خطاي اتصال كوتاه زمين ارائه شده است. در انتهاي مقاله نيز با 

استفاده از تحليل ارائه شده، طرح حفاظتي سادهاي براي قطع جريان 

اتصال كوتاه و تشخيص محل خطا در نيروگاه خورشيدي الهيه، ارائه 

شده است. 

انرژي خورشيدي، خطاي زمين، پنل خورشيدي،  —ه هاي كليدي واژ
 حفاظت اتصال كوتاه

 مقدمه  .1

با افزايش هزينه انرژي سوختهاي فسيلي و اثرات نامطلوب زيست 
محيطي آنان، تأكيد و تمركز بر روي انرژيهاي تجديدپذير، مزيتهاي 

مطلوبي را حاصل نموده و در همين راستا، نصب سيستمهاي خورشيدي 
رشد سريعي را در سالهاي اخير تجربه نموده است. شرايط خاص مرتبط با 
پارامترهاي جريان، ولتاژ و درجه حرارت محيط محل نصب اين سيستمها، 

براي طراحان، كارخانجات سازنده و سازمانهاي استانداردسازي،      
چالشهايي را به همراه داشته است. اين نيازها سبب شده كه بسط و توسعه 
استانداردهاي حفاظتي در زمينه تأسيسات سيستمهاي خورشيدي مطرح و 

]، IEC 62109-1] 1مدنظر قرار گيرد. در اين زمينه مطابق با استاندارد 
حفاظت سيستمهاي خورشيدي متفاوت با استاندارد تأسيسات الكتريكي 
ميباشد. سيستمهاي خورشيدي از دو بخش اصلي پنلهاي خورشيدي و 

اينورتر تشكيل ميشوند. هر پنل خورشيدي شامل مجموعهاي از ماژولهاي 
خورشيدي به صورت سري و موازي هستند كه هر ماژول از سلولهاي 

. خورشيدي كوچك تشكيل شده است

با استفاده از انرژي خورشيدي يك فرآيند بسيار مطمئن    توليد برق 
ميباشد، مادامي كه به شكل مناسب و مطلوبي حفاظت گردد. امروزه فيوزها 

و تجهيزات حفاظتي امواج صاعقه و اضافه ولتاژ گذراي شبكه، اغلب 
 مؤثرترين روشهاي حفاظت تجهيزات الكتريكي در يك سيستم خورشيدي

هستند. 

با استفاده از استانداردهاي موجود در زمينه سيستمهاي اين مقاله در 
خورشيدي و مشخصات پنلهاي خورشيدي، تحليل كامل خطاي اتصال 
كوتاه زمين ارائه شده است. در انتهاي مقاله نيز با استفاده از تحليل ارائه 

طرح حفاظتي سادهاي براي قطع جريان اتصال كوتاه و تشخيص محل ، شده
خطا در نيروگاه خورشيدي الهيه، ارائه شده است. 
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آناليز خطاي اتصال زمين در يك سيستم  .2

خورشيدي 
اتصال زمين در صفحات خورشيدي، يك حادثه اتصال كوتاه الكتريكي 

است كه زمين و يك يا تعداد بيشتري از هاديهاي حامل جريان را درگير 
ميكند. پس از بروز خطاي زمين در صفحات خورشيدي بر اثر قوسهايي 

كه در محل خطا ايجاد ميشود، ايمني افراد با مخاطره مواجه خواهد شد. اگر 
خطا و اتصالي بشكل مطلوب و مناسبي رفع نشود، قوس بوجود آمده ممكن 

است باعث آتشسوزي و تخريب تجهيزات شود. 

 1بخشهاي اصلي يك سيستم خورشيدي متصل به شبكه، در شكل 
نشان داده شده است. اين سيستم شامل تعدادي پنل خورشيدي، يك اينورتر، 

سيمكشي و تعدادي المان حفاظتي ميباشد. جهت حفاظت در برابر جريان 
اتصال كوتاه، الزم است كه محفظه پنلها زمين شوند. بطور كلي بر اساس 
استاندارد و الزامات حفاظتي سيستمهاي خورشيدي، سيستمهايي كه ولتاژ 

 ولت باشد، بايد توسط اتصال محكم و سخت زمين 50كاري آنها باالتر از 
گردند. براي تحقق اين امر، معموالً باس منفي از طريق يك فيوز به زمين 

]. 2متصل ميشود [

 رديف منظم پارالل n، داراي 1آرايه خورشيدي نشان داده شده در شكل 
 پنل سري شده ميباشد. تحت شرايط نرمال، mشده و در هر رديف داراي 

هريك از پنلهاي سري شده در قالب يك رديف منظم، جريان توليد     
ميكنند. اگر پنلها از نظر الكتريكي همگي يكسان و مشابه باشند و در 
شرايط محيطي يكساني كار كنند، جريان رديفها يكسان خواهد بود    

(IR1+R= IR2+ R= … = IRn+R) همچنين مجموع جريان جاري شده به خارج از .
) برابر IRpv-R) با جريان داخل شده به صفحات (IRpv+Rپنلهاي خورشيدي (

است.  خواهد بود. در شرايط عادي جريان عبوري از سيم زمين برابر صفر

 و 1 را در نظر ميگيريم كه يك اتصال زمين در رديف2اكنون شكل 
پس از دومين پنل را نشان ميدهد. اين خطا ميتواند بر اثر اتصال كوتاه بين 

هادي رديف اول و بدنه پنل زمين شده رخ دهد. در اثر ايجاد اين خطا عدم 
توازن الكتريكي و عدم تناسب جريان ميان پنلها بوجود ميآيد. در حالت 

 خورشيدي،  در هر شرايطي از آرايهكلي هر پنل خورشيدي، رديف پنل يا 
 جريان و يك نقطه –جمله شرايط اتصال كوتاه، داراي يك مشخصه ولتاژ 

قدرت ماكزيمم يكتا ميباشد. ضمناً فرض شده است كه فقط پنلهاي 
خورشيدي منبع جريان خطا هستند. دليل اين امر نيز اين است كه در سيستم 

اينورترهاي خورشيدي، اغلب از ترانسفورماتور استفاده ميشود كه ميتواند 
عايق گالوانيكي بين پنلهاي خورشيدي و شبكه ايجاد نمايد. 

    
آرايه خورشيدي تحت شرايط نرمال : 1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرايه خورشيدي تحت شرايط اتصال كوتاه زمين : 2شكل 

، فقط 1 مشخص است، پس از خطا در رديف 2همانطور كه در شكل 
 Fدو پنل قابل بهره برداري باقي مانده اند و بقيه پنلها بوسيله دو نقطه زمين 

 با ساير رديفهاي نرمال به 1 اتصال كوتاه شدهاند، در نتيجه رديف Gو 
شكل قابل مالحظهاي نامتجانس ميگردد. ضمناً ولتاژ بهرهبرداري آرايه 

 دچار خطا 1خورشيدي ممكن است حتي بزرگتر از ولتاژ مدار باز رديف 
 در ربع چهارم منحني عملكرد خود 1شده، گردد. بنابراين ممكن است رديف

 داراي يك 1قرار گيرد و به عنوان بار عمل نمايد. در اين حالت رديف 
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جريان منفي از سمت ساير رديفهاي نرمال خواهد بود. اين جريان را با 
IRbackR نشان ميدهيم. جريان IRbackR بخشي از جريان اتصال كوتاه است. بخش 

 وارد نقطه 1ديگر جريان خطا از سمت پنلهاي غير قابل بهرهبرداري رديف 
F ميشود. با توجه به اينكه اين پنلها اتصال كوتاه شدهاند، جريان آنها 

همان جريان اتصال كوتاه هر پنل تحت شرايط استاندارد خواهد بود          
) IR-1R = IRscR با توجه به موارد فوق جريان اتصال كوتاه زمين با استفاده از .(
: ) محاسبه ميشود1(

)1 (IRgR = IRscR + IRback 

در بدترين حالت از اتصال زمين، جريان اتصال كوتاه ميتواند به بزرگي 
 nIRscR باشد. در اين حالت ساير رديفهاي نرمال داراي بيشترين جريان خود 

) 1 ميشود. بنابراين با استفاده از (1هستند كه تمام اين جريان وارد رديف 
) محاسبه نمود. 2ميتوان بيشترين جريان اتصال كوتاه زمين را توسط (

)2 (IRg-maxR = IRscR + (n-1)IRscR = nIRsc 

 –سناريوي بدترين اتصال زمين ميتواند به كمك مشخصههاي ولتاژ 
 ولتاژ مدارباز يك VRocR آناليز گردد كه در اين مشخصهها 3جريان در شكل

پنل خورشيدي است. قبل از بروز خطا آرايه خورشيدي در نقطه توان 
ماكزيمم در حال كار كردن است. در لحظه اتصال زمين، ساختار آرايه و 

 جريان به طور ناگهاني تغيير ميكند. در اين حين ولتاژ بهره –مشخصه ولتاژ 
 ولتاژ مدار باز صفحه دچار VRFR تنزل ميكند. چون VRFRبرداري به مقدار 

اتصالي ميباشد، جريان تغذيهاي وارد اينورتر نخواهد شد، هرچند كه جريان 
در هريك از رديف ها صفر نيست. براي ساير رديفهاي نرمال، نقطه 

) ميباشد. VRFR, IRotherRعملكرد و بهره برداري در نقطه (

 
 جريان در سناريوي بدترين اتصال كوتاه –مشخصه ولتاژ : 3شكل 

 ارائه روشي براي تشخيص محل خطاي زمين .3

استفاده از فيوز براي حفاظت اضافه جريان و حفاظت زمين، روش 
برمبناي استاندارد، اگر يك مطمئني براي رفع خطاي اتصال كوتاه است. 

هادي زمين شده براي قطع مسير جريان اتصال زمين باز شود، اينورتر متصل 
به شبكه كه بوسيله پنلهاي خورشيدي دچار خطا، تغذيه مي گردد بايستي 

]. پس 3به طور اتوماتيك در زمينه تأمين قدرت شبكه، متوقف وقطع گردد [
از قطع مبدل، تمامي  پنلها به شرايط مدار باز ميروند تا اينكه پرسنل 

 تعميراتي مشكل را حل نمايند.

هرچند كه با روش استاندارد گفته شده ميتوان جريان اتصال زمين را 
شناسايي و قطع نمود، اما تشخيص سريع محل وقوع خطا با اين روش 

 از رديف پنلامكان پذير نيست. براي تشخيص محل خطا ميتوان در هر 
 4تركيب موازي يك ديود با يك فيوز سري شده با مقاومت مطابق شكل 

استفاده نمود. عالوه بر اين در طرح پيشنهادي از يك رله آني اضافه جريان  
در كنار فيوز زمين استفاده شده است. 

در حالت بهرهبرداري نرمال، جريان هر رديف از طريق ديودها عبور 
نموده و وارد مبدل ميشود. در اين شرايط جريان قابل توجهي از فيوز 

موازي عبور نخواهد كرد. با وقوع جريان اتصال كوتاه، ابتدا رله آني واقع در 
سيم زمين با تشخيص وقوع خطا، فرمان قطع اينورتر را صادر ميكند. پس از 

قطع اينورتر در سناريوي بدترين شرايط اتصال كوتاه قرار داريم. با فرض 
، همانطور كه در تحليل خطاي 1وقوع جريان اتصال كوتاه زمين در رديف 

 جاري 1 از سمت رديفهاي سالم به سمت رديف IRbackRزمين گفته شد، 
ميشود. وجود ديود سبب ميشود كه اين جريان از فيوز موازي عبور نمايد. 

 را از باس 1بنابراين با انتخاب يك فيوز با رنج جريان پايين ميتوان رديف 
مثبت اينورتر قطع نمود. هرچند كه بايد توجه داشت جريان خطا همچنان از 

 كه زير نقطه اتصال قرار دارند، برقرار خواهد 1طريق ساير پنلهاي رديف 
 برابر با جريان اتصال كوتاه 1بود. مقدار جريان زمين بعد از قطع فيوز 

استاندارد هر پنل است. در نهايت فيوز زمين با قطع اين جريان، خطاي زمين 
 كه 1را برطرف ميكند. با توجه به آنچه توضيح داده شد، تنها، فيوز رديف 

دچار خطاي اتصال كوتاه شده است، عمل ميكند. بنابراين با استفاده از يك 
فيوز داراي نشانگر به راحتي ميتوان محل خطا را تشخيص داد. 

nIsc 
(n-1)Isc 

Isc 

Iback= -(n-1)Isc 

MPP (Vmpp, Impp) 
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استفاده از تركيب فيوز و ديود جهت تشخيص محل خطا : 4شكل 

 110ارائه طرح حفاظتي خورشيدي در نيروگاه  .4

كيلوواتي الهيه 
با استفاده از تحليل انجام شده، در اين بخش با در نظر گرفتن 

 كيلوواتي الهيه، طرح پيشنهادي براي تشخيص محل 110مشخصات نيروگاه 
خطاي زمين استفاده شده است. در طرح نيروگاه خورشيدي الهيه هر آرايه از 

 آرايه به يك 3 واتي تشكيل شده است كه هر 200 پنل سري شده 12
اينورتر، و از طريق آن به شبكه متصل ميشود. مشخصات الكتريكي پنل 

 1خورشيدي استفاده شده در سيستم فوق تحت شرايط استاندارد در جدول 
ارائه شده است. 

: مشخصات پنل خورشيدي تحت شرايط استاندارد 1 جدول

200  W ) ماكزيمم توانPRmaxR (

40.08 V ) ولتاژ ماكزيمم توانVRmppR (

4.99  A ) جريان ماكزيمم توانIRmppR (

45.7 V ) ولتاژ مدار بازVRocR (

5.42  A ) جريان اتصال كوتاهIRscR (

با در نظر گرفتن سه آرايه متصل به يك اينورتر در نيروگاه الهيه، يك 
 خواهيم داشت. با توجه به روابط قبلي m=12 و n=3سيستم خورشيدي با 

 آمپر است. 16.2مقدار بيشترين جريان عبوري از سيم زمين برابر با 
با وقوع جريان اتصال كوتاه زمين، همانطور كه گفته شد، با عملكرد رله 

آني هر سه آرايه خورشيدي از اينورتر جدا شده و كل سيستم در شرايط 

 با IRbackRبدترين خطاي اتصال كوتاه قرار ميگيرند. در اين شرايط جريان 
 آمپر از سمت آرايههاي سالم وارد آرايه دچار خطا 10.8مقدار حداكثر 

خواهد شد. به اين ترتيب فيوز اين آرايه عمل كرده و پس از آن با قطع فيوز 
زمين، خطا به طور كامل رفع ميشود. الزم به ذكر است كه پس از قطع فيوز 

 آمپر تنزل ميكند. 5.4آرايه دچار خطا شده، مقدار جريان زمين به 
 آمپري به 1 ميتوان از يك فيوز 5با توجه به منحني قطع فيوز در شكل 

 آمپري به عنوان فيوز زمين استفاده نمود. 1.5عنوان فيوز آرايهها و يك فيوز 
 0.01در اين صورت پس از قطع سريع فيوز رديف دچار خطا شده در زمان 

 ثانيه قطع ميشود. ضمناً بايد 0.1ثانيه، جريان زمين پس از زمان كمتر از 
 به گونهاي انتخاب 3 تا 1توجه نمود كه مقدار مقاومت سري با فيوزهاي 

شود كه در شرايط كاري نرمال فيوز عمل نكند. جريان شرايط نرمال در فيوز، 
با تقسيم ولتاژ وصل ديود بر مقاومت حاصل ميشود كه اين مقدار بايد كمتر 

 آمپر باشد. 1از 

 
مشخصه زمان ذوب فيوز بر حسب جريان عبوري : 5شكل 
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