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باتوجهبهاهمیتوهمچنینکمکبهتوسعهوگسترش—چکیده

ایخراسانرضوی،شرکتبرقمنطقهتجدیدپذیرهایاستفادهازانرژی

یالهیهمشهددرمنطقهkw110اقدامبهاحداثیکنیروگاهخورشیدی

ازسیستم گسترشاستفاده است. درکنارمزایایکیفتوولتائیهانموده

می ارائه که میزیادی توانکنند، کیفیت جدی مشکالت سبب توانند

گیریوتحلیلهایتوزیعبشود.بنابرایناندازهدرسطحشبکهخصوصبه

باشد،تادرصورتهاامریضروریمیکیفیتتوانتولیدیاینسیستم

اقداماتاصالحیالز مشکالتکیفیتتوان درمصورتبگیرد.وجود

 گزارش منظوربهاین سامانه تولیدی توان کیفیت ،کیفتوولتائبررسی

نقطه در سیستم این تولیدی توان و جریان سیستمولتاژ، اتصال ی

زمانیودرFluke485بهشبکهتوسطدستگاهکیفتوولتائ چهاردوره

پاییزوزمستانهفتهیک تابستان، 1393ایدر گیریدازهان1394وبهار

شاخص از دقیقی تحلیلی و جمله:شده از توان کیفیت های

غییراتدامنهونامتعادلیولتاژوهایولتاژوجریان،بررسیتهارمونیک

سامانهجریان، تولیدی انرژی و راکتیو و اکتیو توان همچنین و

.ارائهشدهاستکیفتوولتائ

همشهدالهیkw110نیروگاهخورشیدی—هایکلیدیهواژ تحلیل؛

 ایخراسانسیستمفتوولتائیک؛شرکتبرقمنطقه؛کیفیتتوان

 مقدمه .1

های فتوولتاییک به خوبی در بسیاری از کشورها امروزه نیاز به سیستم

های ترین فناوریتوان آن را یكی از استراتژیمطرح شده، به طوری که می

بودن، تجدید پذیر  دانست. علت اصلی این امر در دسترس و رایگان 21قرن 

بودن و توزیع طبیعی آن است که سبب جلوگیری از صرف هزینه برای 

در سمت بازار انرژی نیز  انتقال انرژی و تولید برق در محل خواهد شد.

 آلودگی ناشی ازو افزایش ، انتشار کربن امنیت انرژی ها درموردنگرانی

های ه سوی انرژیهای بسیاری را برای کشش بههای فسیلی، انگیزسوخت

حضور تعداد زیادی  پذیر از جمله انرژی خورشیدی ایجاد کرده است.تجدید

PV  متصل به شبكه مشكالتی را در ارتباط با ایمنی و حفاظت شبكه و

کند. ازطرفی وابستگی زندگی قابلیت اطمینان و بویژه کیفیت توان ایجاد می

های ر حوزه سیستممدرن امروزی به تداوم انرژی برق باعث شده که د

 قدرت قابلیت اطمینان و کیفیت توان در باالترین درجه اهمیت قرار بگیرد.

تولید یک جریان و  استآنچه که در یک نیروگاه خورشیدی هدف نهایی 

ولتاژ خروجی با شكل موج سینوسی کامل و مناسب برای تحویل به شبكه 

متصل به سلول، اما در عمل به علت وجود اینورترهای مبدل  ،باشدمی

های هارمونیكی در جریان یكنواخت نبودن پخش بار در سیستم، مولفه

خروجی سلول ظاهر می شوند که با ترکیب با مولفه اصلی جریان و عبور از 

شود. همچنین وجود می شبكهباعث اعوجاج در شكل ولتاژ  خطوط امپدانس
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کنند کیفیت ه میهای هارمونیكی تغذیبارهای غیرخطی در شبكه که از مولفه

 .سازندتر میرا به مراتب نامطلوب

های الزم در طی گیریبا انجام اندازه که سعی بر آن است مقالهدر این 

آگاهی دقیقی مختلف و تحلیل نتایج بتوانیم ازکیفیت توان سیستم  هایفصل

های بعدی بتوان نسبت به حل مشكالت موجود و پیدا کنیم تا در گام

 . همچنین این مقاله،کردن آنها اقدامات الزم صورت گیرد محدود و کنترل

های ها توسعه نیروگاه های عملی آتی که هدف آن اطالعات الزم برای پروژه

 یتنسبت به اهم یآگاه افزایشدر نهایت  .کندمیخورشیدی است را فراهم 

 و جلب توسعه کشوردر  به ویژه انرژی خورشیدی تجدید پذیر های یانرژ

 یدر نظر گرفتن سهم مناسب یبرا یزانر و برنامه گذاران یاستس یران،مد توجه

یكی دیگر از اهداف اصلی  ،کشوردر توسعه  تجدید پذیر های یانرژ یبرا

 .باشدمی نوشتن این مقاله

کیفتوولتائمشخصاتفنینیروگاه .2

عدد پانل خورشیدی با  540نیروگاه خورشیدی الهیه در مشهد شامل 

 kw108طورکلی  باشد که توان خروجی این سیستم بهیوات م 200توان 

 که یطور بهعدد پانل روی یک پایه ترکر تک محوره قرار دارند  12است. هر 

باشد. برای هر  می kW 2.4عدد ترکر با توان  45سیستم در مجموع شامل 

در  تک فاز در نظر گرفته شده است. DC/ACیک اینورتر  باهمسه ترکر 

 جهیزات سامانه فتوولتائیک آورده شده است.مشخصات ت 1جدول 

کیفتوولتائ:مشخصاتتجهیزاتسامانه1جدول

اینورترتکفازیدیخورشپنلمشخصات

 SMA آریا سوالرسازنده
(SMC 7000TL) 

 7 0.2توانفردی)کیلووات(

 15 540تعداد

 105 108توانکل)کیلووات(

 خروجی MPP 31 4.99جریاننامیفردی)آمپر(

 خروجی MPP 220 – 230 – 240 40.08ولتاژنامی)ولت(

اطالعاتحاصلازیوبررسلیتحل .3

کیازسامانهفتوولتائیعملیهایریگاندازه

های تابستان، در فصل ای هفته یکها در چهار دوره زمانی گیریاندازه

در نقطه اتصال سیستم  1394و بهار سال  1393پاییز و زمستان سال 

اند. علت این امر تحلیل و بررسی  ( انجام شدهPCCبه شبكه ) کیفتوولتائ

. هرچند که حدود باشددر طول سال می کیفتوولتائتر رفتار نیروگاه  دقیق

گیری  با اندازه کیفتوولتائهای  عملكرد حداکثر و حداقل توان تولیدی سیستم

ل کمبود در این مقاله، به دلی آید.در دو فصل تابستان و زمستان به دست می

و تحلیل شده در دو فصل تابستان و  گیریهاطالعات انداز بیشتر فضا،

ی پیوند  ها در نقطهگیریاندازهدر این پروژه  شده است. استفادهزمستان 

هر پنج دقیقه ثبت شده است. این  FLUKE485مشترک توسط دستگاه 

منظور  برداری همزمان از سیگنال ولتاژ و جریان بهدستگاه امكان نمونه

از طرفی دستگاه  سازد.های مهم کیفیت توان را فراهم می بررسی شاخص

و  IEC ،ENمورد نظر قابل تنظیم براساس استانداردهای مختلف از جمله 

برداری اطالعات توسط دستگاه، گیری و نمونه باشد. بعد از اندازهغیره می

مل شامل صورت یک گزارش مكتوب و کا نمودارها و الگوهای مربوطه، به

های ثبت شده از داده .های کیفیت توان ارائه شده است بررسی شاخص

ها و عدم ی مشهد شامل ولتاژ فاز )هارمونیکی الهیهلوواتیک 110نیروگاه 

 و تعادل(، تحلیل هارمونیكی جریان خط، توان اکتیو و راکتیو تولیدی نیروگاه

 .باشندضریب قدرت می

درکیتوولتائفتحلیلکیفیتولتاژنیروگاه .3.1

PCCینقطه
مطابق استاندارد صنعت برق ایران، حداکثر تغییرات مجاز بلندمدت ولتاژ 

درصدی حول مقدار نامی محدود  10درصدی و کاهش  5باید به افزایش 

حاکی از آن است که  2بررسی تغییرات مقدار مؤثر ولتاژ در شكل  .]1[شود 

های تابستان و زمستان ری در فصلگی ی اندازهتغییرات ولتاژ در هر دو دوره

خوبی  باشد، بنابراین حدود مجاز استاندارد صنعت برق ایران بهزیاد نمی

گیری در  ی اندازهدوره دوولتاژ در  THDنمودارهای . برآورده شده است

یكی از فازهای شبكه به همراه  ولتاژ THDو نمودار تجمعی  3شكل 

CP95شاخص 
در  گیری شده در چهار فصل،هبر مبنای اطالعات انداز ،1

 2.5ولتاژ حدود  THDاند. نمودارهای تجمعی  نشان داده شده 4شكل 

شود کنند، بنابراین مشاهده میارائه می PCCی  درصد را برای ولتاژ در نقطه

همچنین توجه به این  خوبی حد مجاز استاندارد رعایت شده است. که به

ظرفیت نیروگاه فتوولتائیک در نكته ضروری است که با توجه به اینكه 

ولتاژ تأثیر  THDباشد، ی قدرت اتصالی کوچک میمقایسه با شبكه

 ی از تغییر توان تولیدی )حضور یا عدم حضور( نیروگاه توجه قابل

                                                           
1
های درصد داده 95در نمودارهای تجمعی نشان دهنده این است که  CP95شاخص   

 گیری شده کمتر از این مقدار هستند.اندازه
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 یمشهدیهالهکیلوواتی110:نیروگاه1شکل

 پذیرد.نمی کیفتوولتائ

ردکیفتوولتائروگاهینانیجریکیهارمونلیحلت .3.2

PCCینقطه
دو جریان تولیدی نیروگاه فتوولتائیک در  RMSمقادیر  5شكل در 

نشان داده شده است. الزم به ذکر  در تابستان و زمستان گیری ی اندازهدوره

فازهای مختلف به دلیل  RMSاست که تفاوت مشاهده شده در مقادیر 

درصد  ،نمودارها ترباشد. برای بررسی دقیقفاز میاستفاده از اینورترهای تک

اند. با نشان داده شده 6شكل گیری در دوره اندازه دونامتعادلی جریان در 

شود که درصد نامتعادلی جریان در بار کامل مالحظه می این شكل یمشاهده

ها از این حد تجاوز باشد. در این شكل بخشی از دادهدرصد می 5کمتر از 

نه جریان وان تولیدی خروجی و داماند که به دلیل پایین بودن سطح تکرده

 باشند.دارای اهمیت نمی

 توجه قابل ی اعوجاج هارمونیكی جریان،، برای محاسبهذکر این نكته

های جریان در مقابل تغییرات تابش حساسیت  هارمونیک چون که است

زمانی که سطح تولید  بنابراینهای ولتاژ دارند.  بیشتری نسبت به هارمونیک

 THDی اصلی زیاد است(  باال است )جریان مؤلفه کیلتائفتوونیروگاه 

-خوبی حدود استاندارد توانیر را برآورده می جریان نوسان زیادی ندارد و به

ای که میزان تابش و تولید پایین است، میزان کند. در مقابل در بازه زمانی

THD  ی دارد، ولی چون در این مواقع مقدار مؤلفه ا مالحظه قابلافزایش

وجود ندارد.  THDصلی جریان کوچک است، نگرانی از بابت باال بودن ا

های جریان در توان خروجی کم  یكی از دالیل اصلی درصد باالی هارمونیک

گیری و حفظ  ناشی از ناتوانی مدار کنترل و حسگرهای اینورتر برای اندازه

های مورد باشد. همچنین پروپشكل موج سینوسی جریان خروجی می

گیری  های جریان تیم تحقیق نیز دارای خطای اندازهاستفاده برای ثبت داده

-در این شرایط پیشنهاد می باشد.می های خیلی کمای در جریان مالحظه قابل

TDDگردد از شاخص
2
با  برابر استاستفاده شود. این کمیت طبق تعریف   

صورت درصدی از  های جریان که به جذر مجموع مجذور هارمونیک

 .شودماکزیمم جریان بار بیان می

    (1                                                                )

2

2
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h

h
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 7جریان در دو فصل تابستان و زمستان در شكل  TDDنمودارهای 

رسم شده  8 شكلجریان در  TDDنمودار تجمعی نشان داده شده است. 

کند، را برای جریان تولیدی نیروگاه تأیید می TDD = 2.27%است که 

رعایت  خوبی بهحدود مجاز استاندارد توسط نیروگاه فتوولتائیک  نیبنابرا

 شده است.

است که طبق اطالعات مندرج در برگه  توجه قابلذکر این نكته همچنین 

مشخصات فنی اینورتر موجود، در شرایطی که اعوجاج هارمونیک کل ولتاژ 

% توان نامی باشد، هارمونیک 50% و توان خروجی اینورتر بیشتر از 2کمتر از 

د بود که با توجه به تحلیل % خواه3جریان تولیدی اینورتر کمتر از 

هارمونیكی ارائه شده در این بخش این حد برای هارمونیک جریان تولیدی 

 برآورده شده است. خوبی بهاینورتر 

درنهایت باوجود اینكه اینورتر مورد استفاده در این سامانه از نوع بدون 

زان های ثبت شده حاکی از آن است که میباشد، اما دادهترانسفورماتور می

                                                           
2
 Total root-sum-square harmonic current distortion 
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تزریقی از سمت مولد فتوولتائیک به شبكه بسیار نزدیک به صفر  DCجریان 

 .باشدمی

وضریبتواناکتیووراکتیووانرژیتولیدی .3.3

کیفتوولتائنیروگاهتوان
برحسب  کیفتوولتائهای اکتیو و راکتیو تولیدی سیستم نمودار توان

تابستان و زمستان  هایدر فصل ای هفته یککیلووات و کیلووار در یک دوره 

اند. میزان توان تولیدی  نشان داده شده 10 شكلو  9شكل به ترتیب در 

متأثر از دو عامل شدت تابش خورشید و دمای هوا دارای  کیفتوولتائسامانه 

باشد. هرچه شدت تابش بیشتر و دما کمتر باشد، توان تولیدی نوسان می

ها مشاهده ور که از این شكلط بیشتر خواهد بود. همان کیفتوولتائنیروگاه 

در تابستان در ساعات بیشتری از روز حدود  کیفتوولتائشود، نیروگاه می

مشاهده  11 شكلکه از  طور همانکند. بنابراین توان نامی خود را تولید می

در این فصل در بیشترین مقدار  کیفتوولتائشود، انرژی تولیدی نیروگاه می

است که در زمستان پیک  توجه قابلاین نكته همچنین ذکر  خود قرار دارد.

( که دلیل یلوواتک 100باشد )حدود بیشتر میتوان تولیدی از فصول دیگر 

 هاها و دمای در طول روز کمتر این فصل نسبت به سایر فصل آن زاویه پنل

باشد. همچنین نوسانات باالی توان در فصل زمستان هم ناشی از هوای می

 باشد.گیری می ی اندازهول دورهابری و بارانی در ط

شده است  نییتع یطیشرا نیانگیتوان م بیضر یبرا IEC 61727در 

% توان 50تر از  بزرگ یخروج طیاستاندارد مربوطه در شرا فیکه طبق تعر

پسفاز  0.9تر از  بزرگ یتوان بیضر دیبا کیفتوولتائ ستمیس نورتر،یا ینام

های مختلف  نگین در دورهضریب توان میا 12 شكل در داشته باشد.

-نشان داده شده است. از این شكل مشاهده می PCCی  گیری در نقطه اندازه

شود که در طول روز که توان تولیدی نیروگاه شرایط استاندارد را برآورده 

 .خوبی برآورده شده است کند، قیود ضریب توان بهمی

گیریبندیونتیجهجمع .4

به توسعه و گسترش استفاده از  با توجه به اهمیت و همچنین کمک

ای خراسان اقدام به احداث یک ، شرکت برق منطقهتجدید پذیرهای انرژی

ی الهیه مشهد نموده است. گسترش در منطقه kw110نیروگاه خورشیدی 

کنند، در کنار مزایای زیادی که ارائه می کیفتوولتائهای استفاده از سیستم

های در سطح شبكه خصوص بهتوان  توانند سبب مشكالت جدی کیفیتمی

ها گیری و تحلیل کیفیت توان تولیدی این سیستم توزیع بشود. بنابراین اندازه

باشد، تا در صورت وجود مشكالت کیفیت توان اقدامات امری ضروری می

 اصالحی الزم صورت بگیرد.

، کیفتوولتائبررسی کیفیت توان تولیدی سامانه  منظور به مقالهدر این 

 کیفتوولتائی اتصال سیستم  اژ، جریان و توان تولیدی این سیستم در نقطهولت

ای در هفته دوره زمانی یکچهار  و در Fluke485به شبكه توسط دستگاه 

گیری شد و تحلیلی دقیقی از  اندازه 94و بهار  93و زمستان  ، پاییزتابستان

، بررسی های ولتاژ و جریان های کیفیت توان از جمله: هارمونیک شاخص

تغییرات دامنه و نامتعادلی ولتاژ و جریان و همچنین توان اکتیو و راکتیو و 

 ارائه شد. کیفتوولتائانرژی تولیدی سامانه 

 TDDنمودار تجمعی های ارائه شده در این مقاله، براساس تحلیل

کند جریان تولیدی نیروگاه ارائه می TDDدرصدی را برای  2.27جریان رقم 

-ر رعایت حدود مجاز استاندارد توسط نیروگاه فتوولتائیک میکه تأییدی ب

در مقابل مقداری نامتعادلی در جریان تولیدی نیروگاه وجود دارد که  باشد.

 باشد.ناشی از استفاده از اینورترهای تكفاز می

در تابستان در ساعات بیشتری از روز حدود توان  کیفتوولتائنیروگاه 

در این  کیفتوولتائانرژی تولیدی نیروگاه  ،. بنابراینکندی خود را تولید مینام

فصل در بیشترین مقدار خود قرار دارد. همچنین پیک توان تولیدی در 

روز کمتر ها و دمای در طول  باشد که دلیل آن زاویه پنلزمستان بیشتر می

 باشد.می این فصل نسبت به تابستان

ئیک در برابر چون در سیستم تحت بررسی ظرفیت سیستم فتوولتا

باشد و بار غیرخطی قابل مالحظه در ی قدرت بسیار کوچک میشبكه

، THDهای کیفیت ولتاژ )از جمله  شاخص وجود ندارد، PCCی  نقطه

-از تغییرات خود شبكه قدرت می متأثر، نامتعادلی( بیشتر RMSتغییرات 

اما  ندارد. ایها تأثیر قابل مالحظهباشند و نیروگاه فتوولتائیک بر این شاخص

ها این شاخص PCCی  برای بررسی و تحلیل ولتاژ شبكه در نقطه

 THD براساس نتایج ارائه شده در این مقاله، .ندگیری و تحلیل شد اندازه

باشد که عدد قابل قبولی است. همچنین درصد می 2.5حدود  PCCولتاژ در 

 .باشدولتاژ بسیار ناچیز می RMSتغییرات در 
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-لدرفصایهفتهیکگیریایاندازههییراتمقدارمؤثرولتاژدردوره:تغ2شکل
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هایتابستانوزمستان

 

 

تابستانهایدرفصلایهفتهیکگیریهایاندازهیاندردورهجرTDD:7شکل

 وزمستان)وحدودمجاز(

 

یچهارهادادهحاصلازنیروگاهفازیکجریانTDD:نمودارتجمعی8شکل
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