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 یکی از عوامل مهم که م یتوان د منج ر ب ه ال در در، با توجه به اینکه سیستمهای فتوولتائیک در محیط باز یا پشتبامها نصب میشوند:چکیده
 لذا م درس ازی و مطالع ه د ی ق ای ن. اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از صاعقه است،عملکرد یا تخریب سیستمهای فتوولتائیک و تجهیزات آن شود
 مدار معادلی که تاکنون برای م درس ازی پن له ای لورش یدی در.تنشها جهت حفاظت مؤثر از سیستمهای فتوولتائیک ضروری به نظر میرسد
 یک مدار صرفاً مقاومتی است که در آن اثر لازنهای پراکندگی موج ود در پن ل دی ده نش ده اس ت؛ درح الیک ه،حالتهای گذرا مرسوم میباشد
 لذا در این مقال ه ی ک م در. تأثیر لازنهای پراکندگی بر توزیع میدان و ولتاژ مهم میباشد،بهدلیل ماهیت فرکانس باالی تنشهای ولتاژی صاعقه
بهبودیافته برای مدرسازی پنلهای لورشیدی در حالتهای گذرای ناشی از صاعقه معرفیشده که در آن عدوهبر سالتار مقاومتی مورد استفاده در
 د ت م در پیش نهادی در مقایس ه، نتایج بهدستآمده از تست وا عی پنل. تأثیر لازنهای پراکندگی نیز در نظر گرفته شده است،مدرهای مرسوم
، در ادامه با شبیهسازی مدر وابسته به فرکانس ارائهشده برای سالتار کلی ی ک سیس تم فتوولتائی ک.با مدرهای مقاومتی مرسوم را نشان میدهد
. شبیهسازی شده و نتایج مورد تحلیل رارگرفت ه اس تEMTP-RV اضافه ولتاژهای ناشی از برلورد مستقیم و غیرمستقیم صاعقه به آن در محیط
همچنین روشی برای تعیین حدا ل فاصله مناسب بین میله صاعقهگیر و پنل لورشیدی بهمنظور جلوگیری از آسیبدیدگی پنل در صورت اص ابت
.صاعقه به میله نیز ارائه شده است
.EMTP-RV ، اضافه ولتاژهای صاعقه، مدر گسترده، سیستمهای فتوولتائیک:واژههای کلیدی

Modelling and Transient Analysis of the Photovoltaic Systems
Under Direct and Indirect Lightning Strokes
R. Shariatinasab1, Associate Professor; B. Kermani2, MSc Student; H. R. Najafi3, Associate Professor
1- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran, Email: shariatinasab@birjand.ac.ir
2- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran, Email: kermani@birjand.ac.ir
3- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran, Email: h.r.najafi@birjand.ac.ir
Abstract: Since the photovoltaic systems are installed in outdoor or rooftops, transient overvoltages caused by lightning surges is
one of the important factors that could lead to disruption in performance or failure of photovoltaic systems and equipment. Therefore,
accurately modeling and study of these transients is necessary in order to effectively protect the photovoltaic systems. So far, the
conventional model of solar panels that is used for lightning studies is purely resistive in which the stray capacitors are not
considered; however, owing to the nature of high frequency being of lightning stresses, the effect of stray capacitances in voltage and
electric field distribution is important. In this paper, an improved model to simulate the solar panels under transient conditions caused
by lightning surges has been introduced so that in addition to the resistive structure used in conventional models, the effect of stray
capacitances is also considered. Actual test results confirm the accuracy of the proposed model compared with conventional models.
In the following, by simulating the frequency-dependent model for the overall structure of a photovoltaic system in EMTP-RV
environment, the overvoltages caused by direct and indirect lightning strokes to photovoltaic panels have been analyzed. A method
for determining the appropriate minimum distance between the lightning rod and solar panels to avoid damage to panels, if the
lightning rod is struck by the lightning surges, is also provided.
Keywords: Photovoltaic systems, distributed model, lightning overvoltages, EMTP-RV.
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 -1مقدمه
افزایش هزینه سولت های فسیلی ،آلودگی زیست محیطی نیروگاه ه ای
حرارتی و کاهش هزینههای منابع ان رژی تجدیدپ ذیر از دالی ل اص لی
ورود و گسترش منابع تجدیدپذیر در تأمین بخشی از توان ش بکهه ای
درت شده است .ازاینرو استفاده از انرژیه ای ن و مانن د ان رژی ب اد،
لورشیدی و غیره مورد توجه رار گرفته است [.]6
از رایجترین منابع انرژی در ریزشبکهها ،سیس تمه ای فتوولتائی ک
میباشند .سیستمهای فتوولتائیک که به دو ص ورت متص ل ی ا ج دا از
شبکه ابل بهرهبرداریاند ،نقش عم دهای در ف نآوریه ای م رتبط ب ا
انرژیهای تجدیدپذیر دارند؛ چراکه سازگار با محیطزیست و غیرآالینده
بوده و منابعی با ابلیت اطمینان باال به شمار میآیند [.]9 ،2
با توجه به نصب سیستمهای فتوولتائیک در محیط باز یا پشتب ام،
یکی از عوامل مهمی که میتواند منجر به الدر در عملکرد ی ا لراب ی
سیستمهای فتوولتائیک و تجهیزات آن شود ،اضافه ولتاژه ای ناش ی از
برلورد مستقیم یا غیرمستقیم صاعقه است .اض افه ولتاژه ای ص اعقه،
تنشهایی هستند که نمیتوان بهطور کامل از به وجود آمدن آنه ا در
سیستم جلوگیری نمود و موجب بروز مشکدتی میشوند [.]7
هرچند نیروگاههای لورشیدی با لطرات ناشی از برل ورد ص اعقه
روبهرو هستند ،اما طراحی یک سیستم حفاظت صاعقه کمتر موردتوجه
طراحان رارگرفته است [ .]1پژوهشه ای الی ر در رابط ه ب ا تخری ب
ماژورهای فتوولتائیک بیشت ر ب ر روی اش عه م اورا ب نفش ،رطوب ت،
تغییرات دما ،نمک ،گردوغبار و شرایط آب و هوایی مانن د ب اد ،ب ر و
غیره متمرکز شده است [ .]1-0در مقاالت مختلف از لحاظ نظ ری (ب ا
استفاده از شبیه سازی) و تجربی (با آزم ایش و ان دازه گی ری) عملک رد
سیستمهای فتوولتائیک در برابر صاعقه مطالعه شده است [.]64-3
در [ ]3تأثیر اضافهولتاژهای ناشی از برلورد صاعقه به سیستمهای
فتوولتائیک نصبشده بر روی پشتبامها با در نظر گرفتن نقطه برلورد
صاعقه ،مقدار جریان ماکزیمم ،ارتف ا س التمان و فاص له پن له ا ت ا
میلههای صاعقهگیر مورد بررسی رار گرفته است .تأثیر برلورد ص اعقه
بر روی توان لروجی سیستم فتوولتائیک در [ ]68بررسی ش ده اس ت.
در [ ]66یک شبکه مقاومتی برای پنل لورشیدی مطرح و میدانه ای
مغناطیسی ناشی از برلورد صاعقه و اضافه ولتاژهای الق ایی ب ه وج ود
آمده در پنل بررسی شده است .ولتاژ ترمینارهای لروج ی آرای هه ای
فتوولتائیک تحت تأثیر ولتاژهای القایی در [ ]62اندازهگیری شده است.
در [ ]69ب ا اس تفاده از نت ایج آزمایش گاهی و م دره ای هندس ی
شبیهسازیشده ،بررسی ولتاژهای القایی بر روی کابلکشی  DCسیستم
فتوولتائیک مورد بررسی رار گرفته است .در [ ]67با اعمار ی ک م و
ضربه استاندارد بر روی یک ماژور لورشیدی ،تغیی رات مشخص هه ای
جریان -ولتاژ ماژور در بل و بعد از آزمایش باهم مقایسه ش ده اس ت.
در [ ]61یک مدر برای تحلیل صاعقه در پنلهای لورش یدی ب ا پای ه
بتنی ارائهشده که د ت آن با آزمایش مورد تأیید رار گرفته است .مدر
ارائهشده در این مقال ه ،ب رای م درس ازی ش بکه توزی ع  DCدر ی ک

Serial no. 80

مدرسازی و تحلیل حالت گذرای . . .

سیستم فتوولتائیک کامل مورداس تفاده رارگرفت ه اس ت .ح د تحم ل
جریانی موردنیاز برای تجهیزات حفاظتی صاعقه نیز با اس تفاده از روش
 FDTDبه دست آمده است .لس ارات و آس یبه ای ناش ی از برل ورد
صاعقه به پنل در [ ]61بررسی شده است .در [ ]64با اس تفاده از ی ک
ژنراتور ضربه ،جریان صاعقه تولید و به سیستم حفاظت اضافه ولتاژ DC
یک نیروگاه لورشیدی اعمار شده و با نتایج شبیهسازی مقایسه ش ده
است.
علیرغم مواجهه با یک پدیده فرکانس باال در حال ته ای گ ذرای
ناشی از صاعقه ،تاکنون ب رای بررس ی ت أثیر ص اعقه ب ر سیس تمه ای
فتوولتائیک مدر مناسبی برای پنل های لورش یدی ک ه وابس تگی ب ه
فرکانس را در نظر گرفته باشد پیشنهاد نشده است .در این مقاله ضمن
ارائه یک مدر گسترده وابسته به فرکانس برای پن له ای لورش یدی،
سالتار کلی یک سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه بهصورت وابس ته
به فرکانس مدرسازی ش ده و در  EMTP-RVش بیهس ازی م یش ود.
سپس تنشهای ولتاژی ناشی از برلورد مستقیم و غیرمستقیم ص اعقه
به پنل لورشیدی به صورت جداگانه بررسیشده و نتایج حاص ل م ورد
تحلیل رار میگیرد.

 -2مدلسازی سیستم فتوولتائیک
سیستمهای فتوولتائیک متصل به شبکه مط ابق ش کل  6ش امل آرای ه
فتوولتائیک و مجموعه ادوات الکترونیک درت (مبدر بوس ت ،این ورتر
سهفاز و فیلتر  )ACمیباشند .برای مطالعه د یق تأثیر برل ورد ص اعقه
بر سالتار کلی سیستم فتوولتائیک ،ارائه یک مدر وابسته ب ه فرک انس
برای هرکدام از بخش های سیستم فتوولتائی ک ض روری اس ت ک ه در
ادامه به آن پردالته میشود.

شکل  :1دیاگرام تکخطی سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه

 -1-2پنل خورشیدی
برای مدرسازی هر یک از بخشهای مختل ف پن ل لورش یدی ک ه در
برلوردهای مستقیم و غیرمستقیم صاعقه تحت تأثیر رار م یگیرن د،
مطابق شکل  ،2یک مدر کلی ابلتعریف اس ت ک ه در ادام ه توض یح
داده میشود.
 -1-1-2مدار معادل پنل خورشیدی
مدار معادر هر پنل که شامل تعدادی ماژور لورش یدی اس ت مط ابق
شکل  9ابل نمایش است .در این مدار ،مقاومت  Rمدر کنن ده تلف ات
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پنل است که از اطدعات سازنده ابل استخرا میباش د .ازآنجاک ه ه ر
پنل از ترکیب سری-موازی چندین ماژور به دست میآید ،ان دوکتانس
هر پنل ( )Lرا میتوان با توج ه ب ه نح وه اتص ار م اژوره ای  PVب ه
یکدیگر بهدست آورد .در این مقاله فرض ش ده ک ه ه ر پن ل ش امل 1
ستون موازی از ماژورهای لورشیدی است که در هر س تون  9م اژور
بهصورت سری رار گرفتهاند .بنابراین در هر پن ل مجموع اً  61م اژور
لورشیدی وجود دارد.
چون ماژوره ا ب ه یک دیگر توس ط س یم ه ادی ی ا کاب ل متص ل
میشوند؛ با عبور جریان از هر سیم یا کابل در هر ستون و ستون مجاور
یک اندوکتانس لودی و متقابل به وجود میآید .با فرض اتص ار س ری
 1ستون که موازی یکدیگر رار گرفتهاند ،پیکربندی اتصار ماژوره ای
فتوولتائیک در پنل موردنظر مطابق ش کل  7لواه د ب ود .در ش کل 7
ولتاژ  Vsو  Vrبه ترتیب ولتاژ ابتدا و انتهای هر ستون است ک ه ولت اژ و
جریان ستونهای موازی با اندیس  6تا  1مشخص ش دهان د .در حال ت
کلی برای  nمسیر موازی ،اندیسها از  6تا  nابل تعریف لواهند بود.
با توجه به شکل  ،7رابطه بین ولتاژها و جریانهای پنل که ش امل
 1ستون موازی است بهصورت رابطه ( )6ب وده و م اتریس ان دوکتانس
پنل نیز یک ماتریس  1×1لواهد بود:

مدرسازی و تحلیل حالت گذرای . . .

() 6

L . I

V

L11 L12 L13 L14 L15 I s 1
L 21 L 22 L 23 L 24 L 25 I s 2
j L31 L32 L33 L34 L35 I s 3

V s1 V r1
Vs2 V r2
V s3 V r3

L 41 L 42 L 43 L 44 L 45 I s 4
L51 L52 L53 L54 L55 I s 5

Vs4 V r4
V s5 V r5

شکل  :3مدل مداری وابسته به فرکانس یک ماژول خورشیدی

شکل  :4پیکربندی پنل خورشیدی

شکل  :2مدلسازی وابسته به فرکانس ساختار کلی پنل خورشیدی
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در ماتریس اندوکتانس پنل لورشیدی (  ،) Lعناص ر ط ری ()Lii
ان دوکتانس ل ودی ه ر س تون و عناص ر غیر ط ری ( )Lijان دوکتانس
متقابل بین ستون های موازی میباشند .اندوکتانس لودی هر ستون از
پنل با توجه به شکل  1و روابط ( )2تا ( )1ابل محاسبه اس ت .مط ابق
شکل  ،1میدان مغناطیسی هر جزء طولی از ستونهای پنل لورشیدی
در ستون مجاور که به فاصله  aاز آن رارگرفته برابر است با:

مدرسازی و تحلیل حالت گذرای . . .

l

dy
2

2

()1
d

dy
d2

y b

l b

a2

b

a 2 b2

l b

l2 d 2
d

l2 d 2

Lij

0

dy log

l

2 l log

در حال ت کل ی ب رای  nم اژور مق ادیر ان دوکتانس متقاب ل ب ین
ستونها از رابطه ( )1و اندوکتانس لودی در مدر گسترده از رابطه ()4
محاسبه میشود.
l2

2

n 1

() 4
n 1

شکل  :5میدان مغناطیسی ناشی از هر ستون حامل جریان در ستون
مجاور
b

b

() 2

b2

a a2

2

b

ady

l
2

l

l

3
2

a a

2

dH
a2

y b

0

که در آن  lطور و  ρشعا سیم یا کابل ستونها است .با انتگرارگیری
از رابطه ( ،)2نیروی مغناطیسی ناشی از جزء دیفرانسیلی می دان براب ر
است با:
() 9

2dx
a

a2 l 2

a

l

dx
a

dH .dy
0

dFm

درنتیجه نیروی الکترومغناطیسی هرکدام از ستونه ای م وازی در
پنل لورشیدی با انتگرارگیری از ( )9برابر لواهد بود با:
1 dx
x2 l 2
x

() 7

l

l2

x2 l 2

x l log
l2

2

x2 l 2
x

2

2

l

درنهایت اندوکتانس لودی هر ستون برابر لواهد بود با:
() 1

l
4

l2

2

l2

2

l

Lii

2 l log

اندوکتانس متقابل بین ستون های موازی در یک پن ل لورش یدی
با در نظر گرفتن فاصله بین ستونها از رابطه ( )1ابلمحاسبه است.
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n 1

جدول  :1مقادیر عددی خازنهای پراکندگی موجود در ساختار پنل
پارامتر

توضیحات

مقدار عددی

CMM

لازنهای پراکندگی بین ماژورهای موازی
لازنهای پراکندگی بین هر ماژور و زمین
لازنهای پراکندگی بین ماژورهای سری
لازن پراکندگی بین صفحه فلزی پایه و زمین

6/1 µF
988 pF
7 nF
618 pF

CLG

CPG

در حالت های گذرا ،پایه سازه پنل را میتوان به ص ورت ی ک امپ دانس
مدر کرد .با توجه ب ه اس توانهای ش کل ب ودن پای ه ،مق دار امپ دانس
مشخصه از رابطه زیر ابل محاسبه است [:]28

2 l log

l
2

l2

2

 -2-1-2پایه سازه

2

Fm

2

l
2

2

2 l log

در مدر گسترده پنل لورشیدی ،باید لازنهای پراکندگی موجود
در پنل نیز در نظر گرفته شوند .این لازنها در حالت کار ع ادی مه م
نبوده ولی در فرکانسهای باال در توزیع میدان و ولت اژ نق ش داش ته و
بایستی در نظر گرفت ه ش وند .ل ذا ب همنظ ور اف زایش د ت در م در
ارائهشده در این مقاله ،مطابق شکل -2الف ،لازنهای پراکندگی نیز در
نظر گرفتهشدهاند .برای محاسبه د یق لازنهای پراکندگی میت وان از
روشهای عددی مانند المان محدود استفاده کرد .در ای ن مقال ه ب رای
محاسبه این لازنها از روش تقریبی ارائهش ده در [ 60و  ]63اس تفاده
شده است .مقادیر عددی محاسبه شده برای ل ازن ه ای پراکن دگی در
جدور  6نشان داده است.

CLL

Fm

l

Lii

() 0

rstr

1

60 ln cot 0.5tg

Z

H str

که در آن  Hstrارتفا پایه و  rstrشعا پایه میباشد .برای افزایش د ت
میتوان پایه را مانند م در چندطبق ه دک ل ل ط انتق ار ب ه چن دین
سمت یکسان با امپدانس توزیعشده تقس یم ک رد (در ای ن مقال ه 68
سمت در نظر گرفته شده است).
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 -3-1-2سیستم کابلکشی به اتاق کنترل
برای سیستم کابلکشی از پنل لورشیدی به این ورتر موج ود در ات اق
کنترر از کابل کواکسیار استفاده میگردد ک ه از ب االی پای ه پن ل ت ا
پایین آن به سمت اتاق کنترر نصب میگردد .ب ا توج ه ب ه  DCب ودن
لروجی پنل لورشیدی ،مطابق شکل  ، -2برای مدر س ازی سیس تم
کنترر و برقرسانی پنل میتوان از دو کابل که یکی به پایان ه مبب ت و
دیگری به پایانه منفی اینورتر متصل است استفاده نمود؛ که لازنه ای
پراکندگی بین این دو کابل نیز بایستی مدرسازی شوند.
در مدرسازی کابل کواکسیار عدوه بر مقاومت و اندوکتانس هادی
و الیه شیلد کابل ،لازنهای بین هادی و الیه شیلد نی ز بای د در نظ ر
گرفته شود .اندوکتانس بین هادی و شیلد ( )Lو لازن پراکن دگی ب ین
شیلد و هادی کابل ( )C23از روابط زیر ابل محاسبه است [:]26
() 3

) (H / m

D12
0.7788 r

2

0.002413
) ( F / km
D
log10
r

()68

L

C23

که در آن  D12فاصله ب ین ه ادی و ش یلد r ،ش عا ه ادی و  Dش عا
بیرونی عایق است .چون پایه سازه ب ه  68س مت تقس یمش ده ،کاب ل
کواکسیار نیز مانن د پای ه ب ه  68س مت یکس ان تقس یم م یگ ردد.
ل ازنه ای پراکن دگی ب ین ه ر س مت پای ه و زم ین ( )C0و ل ازن
پراکندگی بین هر سمت پایه و شیلد کابل ( )C12برابر لواه د ب ود ب ا
[:]26
2 H str

()66

2H str
rstr

()62

C12
1

تلفات اهمی و  Lacاندوکتانس سیمپیچهای مبدر میباشد ZS .امپدانس
مشخصه ادوات الکترونیک درت است که ب هص ورت م وازی ب ا ل ازن
پراکندگی بین کلیدهای درت و زمین ( )Cogرارگرفته است Cod .نی ز
لازن پراکندگی بین مبدر بوست و اینورتر میباشد .ج دور  9مق ادیر
پارامترهای مدر مداری تجهیزات الکترونیک درت را نشان میدهد.

شکل  :6مدل وابسته به فرکانس اینورتر و مبدل DC-DC
جدول  :3مقادیر کمیتهای مدار معادل اینورتر و مبدل DC-DC
)Cdc(µF

)Cod(nF

)Cog(nF

)ZS(Ω

)Lac(mH

)RC(Ω

2788

6

8/6

218

9

8/6

این ورتر مورداس تفاده در ش بیهس ازی از ن و
 15000TLاست که در نیروگاه لورشیدی دانشگاه بیرجند برای اتص ار
به  1پنل لورشیدی نصب شده است .مشخصات اینورتر در ج دور  7و
نحوه اتصار آن به پنلها در شکل  4ارائه شده است.
Sunny Tripower

جدول  :4مشخصات اینورتر Sunny Tripower 15000TL

C0

ln

2
2
rstr2 rcable
D232
2rstr rcable

مدرسازی و تحلیل حالت گذرای . . .

ورودی DC

ماکزیمم توان ()kW

ماکزیمم جریان ()A

ماکزیمم ولتاژ ()V

61978

99

918

لروجی AC

cosh

در روابط فوق  Hstrارتفا پایه تا زمین و  D23فاصله کابل تا دیواره سازه
پایه است .مقادیر عددی بهدستآمده برای هرکدام از پارامترهای م در
وابسته به فرکانس سیستم کابلکشی در پنلهای لورشیدی در جدور
 2نشان داده شده است.

ماکزیمم توان ()kW

ماکزیمم توان ظاهری ()kVA

ماکزیمم ولتاژ ()V

61888

61888

298/788

جدول  :2مقادیر کمیتهای وابسته به فرکانس مدار سیستم کابلکشی
)C12(nF

)C0(µF

)C23(pF

)L(mH

62/08

7/20

8/8616

1/10

 -2-2تجهیزات الکترونیک قدرت
برای مدر وابسته به فرکانس این ورتر  ACاز م در اولی ه ارائ هش ده در
[ ]22با انجام اصدحاتی استفاده شده است .مدر اصدحش ده در ش کل
 1نشان داده شده است .مب در  DC-DCسیس تم فتوولتائی ک ب ا ی ک
لازن  Cdcکه ورودی  DCاینورتر است مدر میش ود RC .م درکنن ده

Serial no. 80

شکل  :7نحوه اتصال اینورتر به پنلهای خورشیدی
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جدول  :6مقادیر کمیتهای مدار معادل وابسته به فرکانس

 -3-2مدلسازی فیلتر AC

بهمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش بازده سیستم فتوولتائیک از ی ک
فیلتر پایینگذر  LCاستفاده میشود .مدر مداری فیلت ر  ACدر ش کل
 0و مقادیر عددی پارامترهای بهکاررفته در این مدر در جدور  1نشان
داده شده است.
جدول  :5مقادیر کمیتهای مدار معادل وابسته به فرکانس
نورتر به پنلهای )(H
)R (Ω
خورشیLدی
)C (µFشکل  :7نحوه اتصال ای

688

مقاومت ویژه ()Ωm
288

6

شکل  :8مدل مداری فیلتر AC

برای سازه سیستم فتوولتائیک ،زمین مشترک به صورت ش بکه مربع ی
افقی مطابق شکل -3ب است که مدر وابسته به فرکانس آن در ش کل
 -3نمایش داده شده است .در این مدر ،الکترودهای زم ین ب ه چن د
بخش تقسیم میشوند که مقاومت ،لازن و سلف هر س مت از رواب ط
زیر ابل محاسبه است [:]28

()69
H

1

4l
a

ln

0

N

2 l

8/8963

117/7380

6/4728

 -3شبیهسازی و نتایج

 -4-2مدلسازی سیستم زمین

N
4l
ln
1
2 l
a
2 l
F
4l
N ln
1
a

)Cn (nF

)Rn (Ω

)Ln(µH

در این بخش به محاسبه اضافه ولتاژهای ناش ی از برل ورد ص اعقه ب ه
سیستم موردمطالعه در دانشگاه بیرجند پردالته میشود ک ه مشخص ه
جریان-ولتاژ و توان-ولت اژ آن در ش کل  68و مشخص ات الکتریک ی و
مقادیر تلفات انرژی و ت وان مرب و ب ه بخ ش ه ای مختل ف سیس تم
فتوولتائیک در جدور  4نش ان داده ش ده اس ت .اض افه ولتاژه ا در دو
حالت برلورد مستقیم و غیرمستقیم صاعقه به پنل بهدس ت آم دهان د.
پس از تأیید د ت مدر پیشنهادی ،اضافه ولتاژ نقا مختلف سیستم ب ا
استفاده از مدر پیشنهادی در این مقاله و مدرهای مرس وم ،ب هدس ت
آمده و با یکدیگر مقایسه شدهاند.
ب ا داش تن ت وان ورودی و تلف ات هرک دام از بخ شه ای پن ل
لورشیدی ،بازده پنل لورشیدی از ( )67بهدست میآید [.]29

فیلتر AC

21/1

سیستم زمین

100

()67

E OW

E MQ E MM

E IL ET

E in
panel

E in
100

Pmax
Ac

sw

E

که کلیه پارامتره ای رابط ه ف وق در ج دور  4تعری ف ش ده و معل وم
میباشند.

Ri
Ci

Li

که در آنها  ρمقاومت ویژه لاک و  lطور ه ر الکت رود LT ،ط ور ک ل
الکترودهای شبکه زمین a ،شعا الکترود و  dعم ق دف ن الکتروده ای
افقی برحس ب مت ر هس تند A .مس احت ک ل ش بکه زم ین برحس ب
ابلیت گذردهی لاک و  0پرمیتیویته لاک است .مقادیر
مترمربع،
عددی پارامترهای استفاده شده در مدر سازی سیستم زمین در ج دور
 1نشان دادهشده است.

شکل  :11مشخصههای جریان-ولتاژ و توان-ولتاژ ماژولهای
خورشیدی []24

با داشتن تلفات انرژی اینورتر بهصورت درص دی از ان رژی ورودی،
طبق جدور  ،0ماکزیمم بازده اینورتر مط ابق ( )61محاس به م یش ود
[ .]29کلیه پارامترهای رابطه ( )61در جدور  0تعریف شدهاند.

()61
شکل  :9سیستم زمین پنل خورشیدی

Serial no. 80

Pout
Pin
E o E inv . power E pt E inv .voltage Evt

inverter

E in

E in
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جدول  :7مشخصات الکتریکی ماژولهای خورشیدی نیروگاه

جدول  :9پارامترهای استفادهشده در روابط محاسبه تلفات

[]24

توان مبدل بوست []24

پارامتر

توضیحات

مقدار عددی

پارامتر

توضیحات

مقدار عددی

Pmax

ماکزیمم توان
ماکزیمم جریان
ماکزیمم ولتاژ
جریان اتصارکوتاه
ولتاژ مدارباز
ماکزیمم ولتاژ سیستم
انرژی ورودی سیستم
تلفات انرژی سطح تابش فتوولتائیک
تلفات انرژی درجه حرارت فتوولتائیک
تلفات انرژی کیفیت ماژور لورشیدی

288 Wp
7/33 A
78/80 V
1/72 A
71/4 V
6888 V
99916 kWh
% -2/9 Ein
% -1/6 Ein
% -2/4 Ein
% -2/2 Ein
% -6/6 Ein

Iout

جریان لروجی مبدر بوست
مقاومت درونی کلید مبدر بوست
افت ولتاژ دیود
مقاومت بار سلفی مبدر بوست
ولتاژ لروجی مبدر بوست
ولتاژ ورودی مبدر بوست
توان ورودی= Vin*Iin
مقاومت درونی دیود

08/90 mA

Imax
Vmax
Isc
Voc
Vrefmax
Ein
EIL
ET
EMQ
EMM

Module array mismatch loss

EOW

تلفات انرژی اهمی سیستم کابلکشی
شدت تابش
مساحت کلکتورهای ماژور لورشیدی
درجه حرارت سلور

Esw
AC
tc

6888W/m2

6/1 m
21 C0

2

جدول  :8تلفات انرژی اینورتر []24
پارامتر

توضیحات

مقدار عددی

Ein

انرژی ورودی اینورتر
تلفات انرژی در حین عملکرد اینورتر
تلفات انرژی بیشتر از توان اسمی
تلفات انرژی با توجه به آستانه توان
تلفات انرژی بیشتر از ولتاژ اسمی
تلفات انرژی با توجه به آستانه ولتاژ

20290 kWh
% -1/9 Ein
% 8/8 Ein
% -8/6 Ein
% 8/8Ein
% 8/8Ein

E0
Einv.power
Ept
Einv.voltage
Evt

برای محاسبه بازده مبدر بوست ،داش تن تلف ات ت وان مرب و ب ه
بخشهای مختلف آن ضروری است .این تلفات شامل تلف ات کلی دزنی
( ،)Pswitchتلف ات دیوده ای م در م داری اس نابر ( )Pdiodeو تلف ات
اندوکتانس القایی مدر مداری مبدر بوست ( )Pinductorمیباشد که طبق
رابطه ( )61محاسبه میشوند [.]21
2

()61

مدرسازی و تحلیل حالت گذرای . . .

I out
1 D

2

RL
2

Pinductor
I out

,

I out
1 D

Pswitch R D

Pdiode VForward .Drop I out Rdiode

که در آن  Dتنظیمکننده ولتاژ بوده و برابر است با:
Vout Vin
Vout

()64

D

سایر پارامترهای رابطه ( )61در جدور  3توضیح داده شده است.
ازآنجاکه تلفات توان مبدر بوست درص دی از ت وان ورودی مب در
میباشد (در مجمو حدود  8/82توان ورودی) ،بازده مب در بوس ت از
( )60محاسبه میشود [.]21
()60

Serial no. 80

100

Pswitch Pinductor Pdiode
Pin

Pin
Boost

R
Vforward.drop
RL
Vout
Vin
Pin
Rdiode

 6/06اهم
تقریباً برابر صفر
 2/27اهم
0V
26V
 6/100وات
 2اهم

بازده کل نیروگاههای لورش یدی معم والً ب ین  67ت ا  29درص د
است که طبق ( )63ابل محاسبه است.
Ein Eout
100
Ein

()63

Total

که در آن  Einانرژی ورودی و  Eoutانرژی لروجی میباشد .در نیروگ اه
لورش یدی دانش گاه بیرجن د ،ان رژی ورودی  99916 kWhو ان رژی
لروجی  21772 kWhمیباشد؛ لذا بازده ک ل نیروگ اه براب ر %28/49
است.
جدور  68مقادیر عددی بازده بخشهای مختلف سیستم و ب ازده ک ل
نیروگاه لورشیدی را نشان میدهد.
جدول  :11بازده بخشهای مختلف نیروگاه
بازده (درصد)

نام تجهیز

69/97
39/1
38/71
28/49

پنل لورشیدی
اینورتر
مبدر بوست
بازده کل نیروگاه

 -1-3حالت اول -برخورد مستقیم صاعقه
در این حالت فرض شده که مطابق شکل  66صاعقه مستقیماً به پنل ی
که فا د سیستم حفاظتی است برلورد کند .درنتیج ه جری ان ص اعقه
مطابق شکل در دو مسیر  I1و  I2ج اری م یش ود .ب رای بررس ی ای ن
حالت ،سیستم موردمطالعه با استفاده از مدر پیشنهادی (ش کل  )2در
 EMTP-RVشبیهسازی شده و اضافهولتاژ نقا مختلف با اعم ار م و
صاعقه ( )68 kA ،6/2/ 18 µsبه پنل لورشیدی بهدست آم ده اس ت.
شکل  62م اکزیمم اض افهولت اژ ایجادش ده در پن ل ناش ی از برل ورد
مستقیم صاعقه را نشان میدهد که با مقادیر بهدستآمده از مدره ای
مرسومِ بلی و مقدار وا عی بهدستآمده از اندازهگیری در مرج ع []21
مقایسه شده است .مقدار ماکزیمم بهدستآم ده ب رای اض افهولتاژه ای
ص اعقه ب ر روی پن ل لورش یدی ،د ت م در وابس ته ب ه فرک انس
پیشنهادی مقاله در مقایسه با مدر های مقاومتی مرسوم نشان میدهد.
مقدار اض افهولت اژ در س ایر بخ شه ای سیس تم فتوولتائی ک نی ز در
شکلهای  69تا  61ارائه شده است.
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مدرسازی و تحلیل حالت گذرای . . .

شکل  :11برخورد مستقیم صاعقه به پنل خورشیدی

نتایج شبیهسازی نشان میدهد که اضافهولتاژهای محاسبهش ده ب ا
استفاده از مدر وابسته به فرکانس با مقادیر بهدستآم ده از م دره ای
مرسوم پیشین تفاوت دارد .طبق نتایج ،در م در پیش نهادی م اکزیمم
تنش ولتاژ بر روی مبدر بوست  ،%0/61تنش وارده بر این ورتر ،%69/9
تنش وارده بر کابل ه ا  %60/10و ولت اژ ایجادش ده در سیس تم زم ین
 %22/2نسبت به مدرهای مرسوم افزایش مییابد .بنابراین ب یشت رین
التد در تنش ولتاژی سیستم زمین م یباش د ک ه در ص ورت ع دم
پیشبینی درست و حفاظت نامناس ب ،احتم ار تخری ب دس تگاهه ای
مختلف موجود در سالتار کلی سیستم فتوولتائی ک اف زایش م ییاب د؛
همچنین در صورت اجرای نامناسب سیستم زمین و باال بودن مقاوم ت
زمین ،احتمار برگشت مو ضربه صاعقه به سایر سمته ای س ازه از
طریق سیس تم زم ین مش ترک سیس تم فتوولتائی ک وج ود داش ته و
لساراتی را به همراه لواهد داشت.

شکل  :13اضافهولتاژ ایجادشده در کابلهای سیستم فتوولتائیک

شکل  :14اضافهولتاژ ایجادشده در دو سر الکترودهای زمین

شکل  :12اضافهولتاژ ایجادشده در پنل خورشیدی (ماکزیمم
اضافهولتاژ واقعی ناشی از برخورد صاعقه به پنل  12951ولت است
[)]26
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 -1-2-3برخورد صاعقه به میله صاعقهگیر جدا از پنل

شکل  :16اضافهولتاژ ایجادشده در ورودی اینورتر سهفاز

همانطور که در شکله ای  62ت ا  61نش ان داده ش ده ،ح داکبر
دامنه اضافه ولتاژ انتقالی از پنل لورشیدی ناشی از اص ابت ص اعقه ب ه
کابل های زمین ی براب ر  ،2813/94 Vورودی این ورتر س ه ف از (مب در
بوست)  017/74 Vو لروجی اینورتر  291/11 Vمیباشد؛ که با توج ه
به اینک ه ولت اژ اب ل تحم ل تجهی زات الکترونی ک درت ،تجهی زات
فشارضعیف و کابله ا  6 kVاس ت ،احتم ار س ولتن و از ب ین رف تن
کابلها و وسایل اندازهگیری بسیار زیاد میباشد.
 -2-3حالت دوم -برخورد غیرمستقیم صاعقه

در صورت برلورد صاعقه به میله صاعقهگی ر ،احتم ار الق ای ولت اژ در
سمتهای مختلف پنل وجود دارد .بنابراین میتوان هر حلقه باز مانند
 ABCDدر شکل  64را در نظر گرفت که ولتاژ القاشده در این حلقه به
اندوکتانس الق ایی ب ین میل ه ص اعقه گی ر و پن ل ( )LMبس تگی دارد.
اندوکتانس هر حلقه باز مانند  ABCDبه طور و عرض حلق ه و فاص له
آن از کابلکشی هادی در کنارههای پنل بستگی دارد:
f b L
LM 0.2 (e d ) sin ln
()26
f b
که در آن  αزاویه بین صفحات پنل و پایه س ازه اس ت f .نی ز از رابط ه
( )22محاسبه میشود [.]20
Ki
Kc H str
Km

()22

f

که در آن  Kmو  Kiثابتهایی هستند که به ترتیب به جنس ماده ع ایق
میله صاعقهگیر و به کدس تجهیز حفاظتی انتخابشده بستگی دارند.
مشکلی که توسط میله صاعقهگیر ایجاد میشود ،آسیب رسیدن به
دیودهای بایپس در سلور های لورش یدی (دی ود ش کل  )9ناش ی از
القای ولتاژ میباشد .برای بررسی تأثیر صاعقه روی دیودهای بایپس از
مدر مداری ش کل  60اس تفاده م یش ود ک ه در آن ف رض م یش ود
دیودهای بایپس و بایاس مستقیم سلور لورشیدی در جه ت جری ان
صاعقه میباشند.

برای بررسی برلورد غیرمستقیم صاعقه دو حالت مطابق ش کل  64در
نظر گرفته میشود -6 :برلورد صاعقه به میله صاعقهگیر ج دا از پن ل
لورشیدی  -2برلورد ص اعقه ب ه میل ه ص اعقهگی ر متص ل ب ه پن ل.
بهطورکلی ولتاژ القایی ناشی از برل ورد غیرمس تقیم ص اعقه  Uipبراب ر
است با [:]24
()28

dt

U ip K c LM di

که در آن  Kcثابتی است که به تعداد پایهه ای س ازه پن ل لورش یدی
وابسته است .اگر سازه پنل دارای یک پایه باش د  ،Kc =6ب رای دو پای ه
 Kc =8/1و برای سه پای ه و ب یش ت ر  Kc =8/77م یباش د di/dt .ن ر
افزایش جریان است که برای ولتاژ القاشده در هر حلقه باز بر روی پن ل
برابر ) 68 (kA/µsدر نظر گرفته میش ود LM .نی ز ان دوکتانس الق ایی
است که در ادامه توضیح داده میشود.

شکل  :18مدل مداری برای بررسی تأثیر صاعقه بر روی دیودهای
بایپس

جریان دیودهای بایپس با حل مدار شکل  60در حوزه الپ دس و
تبدیل جریان از حوزه الپدس به زمان برابر لواهد بود با:
3t

()29

)

)e
2

3

1

2

()

3

2t

(

3
1

( )

2

e

1t

2
3

( )

3

e

LM I p

1
1

(

LL

)iD (t

3t

) Vtot (1 e
LL 3

که  σ3و  Vtotاز روابط زیر بهدست میآیند:

شکل  :17حالتهای مختلف برخورد غیرمستقیم صاعقه به پنل
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Rtot

()27

LL

()21

ncV CF V BF

3

V tot

پارامترهای مدر ریاضی فوق برای دیودهای بایپ س و مق ادیر ع ددی
آنها در جدور  66آمده است.
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جدول  :11پارامترهای مدل ریاضی جریان دیودهای بایپس
[]23
نام پارامتر
1
2

Ip
VBF
VCF
LL
RCF
RBF
Rtot
nc

توضیحات

مقدار عددی

زمان پیشانی مو صاعقه

6/2 µs

زمان دنباله پشت مو صاعقه

18 µs

ماکزیمم جریان صاعقه
ولتاژ شکست دیودهای بایپس
ولتاژ شکست سلور لورشیدی
اندوکتانس حلقه دیود بایپس در ماژور
مقاومت داللی هر سلور لورشیدی
مقاومت داللی دیودهای بایپس
مقاومت معادر مدار معادر
تعداد سلورهای لورشیدی

68 kA
66 V
66 V
68 µH
68 mΩ
66 mΩ
62 mΩ
42

تغییر اندوکتانس القایی بین پنل و میله صاعقه گیر ( )LMمتناس ب
با تغییر فاصله میله از پنل از رابطه ( )61بهدست میآید .جری ان دی ود
بایپس متناسب با مقادیر مختلف ان دوکتانس الق ایی (ی ا ب ه عب ارتی
فاصله میله و پنل) نیز با استفاده از ( )64ابل محاسبه است .شکل 63
تأثیر مقدار اندوکتانس القایی بر جریان دیود بایپس را نشان میده د.
مطابق شکل ،اندوکتانس القایی یا به عبارتی فاصله میله ص اعقهگی ر از
پنل نقش زیادی در کاهش اثر مخرب صاعقه روی دیوده ای ب ایپ س
دارد .طبق نتایج شکل  ،63درصورتیکه اندوکتانس القایی کوچکت ر از
 28 mHباشد ،حداکبر جریان عبوری از دیود بایپ س نی ز از ح داکبر
جریان نامی مجاز پنل طبق جدور  4که  7/33 Aاست ک مت ر لواه د
بود .لذا اصابت صاعقه به میل ه منج ر ب ه س ولتن پن ل نخواه د ش د.
درنتیجه حدا ل فاصله بین میله صاعقهگیر و پنل بایستی از  9/24مت ر
بیشتر باشد تا در صورت اصابت صاعقه به میله ،پنل آسیب نبیند.

مدرسازی و تحلیل حالت گذرای . . .

حلقههایی تشکیل میشود که درنتیجه القای ولتاژ ،یک جری ان الق ایی
نیز از این حلقهها عبور میکند .مدار مع ادر ای ن حال ت در ش کل 22
نشان داده شده است.

شکل  :21مدار تست موج ضربه ماژول خورشیدی در دانشگاه
بیرجند

در م در م داری ش کل  Rconductor1 ،22مقاوم ت ه ادی
استفادهشده در میله صاعقهگیر است که یک کابل تک هس ته ب ا ط ر
 61میلیمترمربع ( )6/61 Ω/kmمیباشد؛  Rconductor2مقاومت کابل
زمین تجهیزات است که یک کابل تک هسته با طر  21میلیمترمرب ع
( )8/424 Ω /kmمیباشد Rground1 ،مقاومت زمین پنل و Rground2
مقاومت سیستم زمین تجهیزات مجاور پنل لورشیدی میباشد.
در این حالت اندوکتانس القایی را میت وان از رابط ه زی ر محاس به
نمود:
()21

d e r
d r

0.2 L ln

LM
e ،d

که  rشعا معادر میله صاعقهگیر متصل به پنل است .پارامترهای
و  Lروی شکل  64مشخص شدهاند .اضافه ولتاژهای القایی ک ه در ای ن
حال ت در نق ا مختل ف م در گس ترده پن ل لورش یدی و سیس تم
فتوولتائیک به وجود آمده در جدور  62نشان داده شده است.

شکل  :19تأثیر مقدار اندوکتانس القایی بر جریان دیودهای بایپس

 -2-2-3برخورد صاعقه به میله صاعقهگیر متصل به پنل
در این بخش فرض میشود که میله ص اعقهگی ر ب ه پن ل لورش یدی
متصل بوده و ضربه صاعقه به آن برلورد میکند .شکل  28مدار تس ت
وا عی در آزمایشگاه عایق و فشار وی دانشگاه بیرجند را نشان میده د.
در صورت برلورد صاعقه به میله صاعقهگیر ،جری ان ص اعقه از طری ق
هادی متصل به میله صاعقه گیر ،هادی آبیرن ش کل  ،26ب ه س مت
زمین جاری میشود؛ بهدلی ل ه مج واری ای ن ه ادی ب ا کاب لکش ی
سلورهای پنل لورشیدی (هادیه ای رمزرن ش کل  ،)26در پن ل

Serial no. 80

شکل  :21نحوه کابلکشی پنل خورشیدی و جاری شدن جریان صاعقه
از میله صاعقهگیر
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شکل  :22مدل مداری شکل 21
جدول  :12مقادیر عددی اضافهولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه به
میله صاعقهگیر متصل به پنل خورشیدی
نام پارامتر

توضیحات

مقدار عددی

V1

ولتاژ میله صاعقهگیر
ولتاژ نقطه پنل لورشیدی و زمین
ولتاژ القایی پنل لورشیدی

7/641 kV
7/614 kV
9/07 kV

V2
Uip

ولتاژ ابلتحمل تجهیزات فشارضعیف و کابلها  6 kVاست .لذا ب ر
اساس مقادیر بهدستآم ده ک امدً مش خص اس ت ک ه در اث ر برل ورد
صاعقه ،ولتاژ بسیار زیادی تولید میشود که باع آس یب رس اندن ب ه
ماژورهای لورشیدی لواهد شد .همچن ین در اث ر برل ورد ص اعقه و
التد پتانسیل که در سیستم زمین به وجود میآید ،احتم ار آس یب
به اینورتر و دستگاههای اندازهگیری نیز بسیار زیاد لواهد بود.
مقایسه بین حالتهای مختلف برلورد صاعقه در جدور  69نش ان
داده شده است .طبق نتایج ،در صورت اصابت مستقیم صاعقه ب ه پن ل
بیشترین تنش ولتاژی بر روی لود پنل اتفاق میافتد که با استفاده از
میله صاعقهگیر میتوان تنش ولتاژی ناش ی از ص اعقه ب ر روی پن ل را
بهطور ابل مدحظهای کاهش داد .با این حار ،میله صاعقهگیر ب ر روی
اضافهولتاژهای ایجادشده بر روی سیستم زم ین ت أثیر زی ادی نخواه د
داشت.
جدول  :13مقایسه حاالت مختلف برخورد صاعقه

مقاومتی هستند که اثر لازن ه ای پراکن دگی را در نظ ر نم یگیرن د.
درحالیکه با توجه به ماهیت فرک انس ب االی ص اعقه ،اث ر ل ازنه ای
پراکندگی بر توزیع میدان و تنشهای ولتاژی مه م م یباش د .ب ه ای ن
منظور در این مقاله برای مدرس ازی پن له ای لورش یدی در حال ت
گذرا ،یک مدر گسترده وابسته به فرکانس ارائه شده است که ب رلد
مدرهای صرفاً مقاومتی مرسوم ،اثر لازنهای پراکندگی را نیز در نظ ر
میگیرد .مقایسه نتایج بهدستآم ده از م در پیش نهادی و م دره ای
مرسوم با نتایج اندازهگیری ،د ت مدر پیشنهادی را تأیید میکند.
پس از تأیید د ت مدر پیشنهادی ،نحوه مدرسازی و حال ته ای
مختلف برلورد صاعقه به پنل نیز مورد بررسی رار گرفت .طبق نتایج،
در صورت برلورد مس تقیم ص اعقه ب ه پن ل ،کاب له ای زیرزمین ی و
تجهیزات اندازهگیری متصل به زمین در معرض بیشت رین ت نشه ای
ناشی از صاعقه رار دارند که باید از نظر حفاظت در برابر صاعقه م ورد
توجه رار گیرند.
نتایج همچنین نشان داد که در صورت استفاده از میله صاعقهگی ر
نیز بهدلیل القای ولتاژ صاعقه برلوردی به میله بر روی پن ل ،احتم ار
آسیبدیدگی دیودهای بایپس وجود دارد .ازآنجاکه مقدار ولتاژ الق ایی
به اندوکتانس القایی بین میله و پنل یا به عبارتی به فاصله بین ای ن دو
بستگی دارد؛ وجود یک حدا ل فاص له ب ین میل ه ص اعقهگی ر و پن ل
لورشیدی ضروری است .حدا ل فاصله مابین میله و پنل با اس تفاده از
روش معرفیشده در مقال ه و مشخص ات ن امی پن ل لورش یدی اب ل
محاسبه است .طبق نتایج حاص له ،ح دا ل فاص له الزم ب رای پن ل ب ا
جریان مجاز  7/33 Aبرابر  9/24متر است.
طبق نتایج بهدستآمده در سیستم حفاظت شامل میله صاعقهگی ر
متصل به پنل لورش یدی نی ز ب هدلی ل مج اورت کاب لکش ی ه ادی
مورداستفاده در میله صاعقه گیر و کابل کشی آرایه های پنل ،اضافه ولتاژ
القایی بزرگی مخصوصاً در نقطه مشترک زم ین و پن ل لورش یدی ب ه
وجود لواهد آمد .لذا احتمار آسیب اینورتر و دستگاههای اندازهگی ری
افزایش لواهد یافت که در این حالت با افزایش طور میله ص اعقهگی ر
بهمنظور مستهلک کردن ضربه صاعقه و نصب برقگیرهای  DCمیتوان
از این آسیبها جلوگیری نمود.

مراجع

برلورد مستقیم صاعقه
نام تجهیز

پنل

سیستم زمین

اینورتر

کابلها

ماکزیمم اضافهولتاژ ()kV

62/031

1/426

8/017

2/813

برلورد صاعقه به میله صاعقهگیر
نام تجهیز

پنل

سیستم زمین

میله صاعقهگیر

ماکزیمم اضافهولتاژ ()kV

9/07

7/614

7/641

 -4نتیجهگیری
برای حفاظت مؤثر پنله ای لورش یدی در براب ر ت نشه ای ص اعقه،
پیشبینی د یق این اضافهولتاژه ا ض روری اس ت .ت اکنون م دره ای
مرسوم برای مدرسازی پن له ای لورش یدی در ش رایط گ ذرا ص رفاً
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