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 یکی از عوامل مهم که میتواند منجرر بره خرابری سیسرتمهای فتوولتائیرک و، با توجه به نصب سیستمهای فتوولتائیک در محیطهای باز:چکیده
 اضافهولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه است؛ لذا نبود یک سیستم حفاظتی مناسب میتواند باعث خسارت و خرابی بخشهرای،تجهیزات آنها شود
 این مقاله به طراحی یک سیستم حفاظتی برای نیروگاههای خورشیدی در مقابل ضرربات صراعقه برا اسرتفاده از.مختلف سیستم فتوولتائیک گردد
 بررای پیادهسرازی روش. در روش پیشنهادی اضافهولتاژهای القایی ناشی از برخورد صاعقه نیز در نظر گرفته میشود.میلههای صاعقهگیر میپردازد
 شبیهسرازیMATLAB  نیروگاه خورشیدی دانشگاه بیرجند با در نظر گرفتن فواصل دقیق بین پنلها و سازه محیطی کل نیروگراه در،معرفیشده
 با توجره بره تصرادفی برودن.شده و سپس طراحی و جایابی میله صاعقهگیر با استفاده از مدل الکتروهندسی و تئوری گوی غلتان انجامگرفته است
 مقایسره. برای طراحی و جایابی میلههای صاعقهگیر از روش مونتکرارلو استفادهشرده اسرت،محل وقوع صاعقه در سطح زمین در محوطه نیروگاه
. مزیت اقتصادی روش مقاله را نشان میدهد،هزینه پیادهسازی طرح پیشنهادی مقاله با هزینه پیادهسازی حفاظت بهدستآمده از روشهای قبلی
. مونتکارلو، تئوری گوی غلتان، مدل الکتروهندسی، حفاظت صاعقه، سیستمهای فتوولتائیک:واژههای کلیدی
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Abstract: Owing to the installation of photovoltaic systems in outdoor, 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. So, lack of the
proper protection system can cause failure and damage to various parts of the photovoltaic system. This paper presents the design of
a protection system for photovoltaic systems against lightning surges by means of surge lightning rods. The proposed method
considers the induced overvoltages caused by lightning surges. In order to perform the presented method, the solar power plant of
Birjand university, taking into account the accurate distance between PV modules and surrounding structure of power plant, has been
simulated in MATLAB environment. Thereafter, design and placement of lightning rod has been performed by Electrogeometric
model of power plant and rolling sphere theory. Due to the randomness of the lightning occurrence on the area of the power plant, the
design and placement of lightning rods is based on the Monte Carlo method. By comparison the cost of the proposed protection
scheme to the previous methods, the more economical of the proposed protection scheme is confirmed.
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 -1مقدمه
افزایش هزینه سوختهاي فسیلی ،آلودگی زیستمحیطی نیروگاههااي
حرارتی و کاهش هزینههاي منابع انرژي تجدیدپذیر منجر به گسارر
منابع تجدیدپذیر در تأمین توان شبکههاي قدرت شده اسات .ازایانرو
اسرفاده از انرژيهاي نو مانند باد ،خورشید و غیره موردتوجه قرارگرفره
است [.]1
سیستمهای فتوولتائیک از رایجترین منراب انررژی در ریزشربکهها
میباشند .سیستمهای فتوولتائیک که به دو صورت متصرل یرا جردا از
شبکه قابل بهرهبرداریاند ،نقش عمدهای در فرنآوریهرای مررتبط برا
انرژیهای تجدیدپذیر دارند؛ چراکره سرازگار برا محیطزیسرت بروده و
منابعی با قابلیت اطمینان باال به شمار میآینرد [ 2و  .]3برا توجره بره
نصب سیستمهای فتوولتائیک در محیطهای باز ،یکی از عوامل مهمری
کرره مریتوانررد منجررر برره اخررالل در عملکرررد یرا خرابری آنهررا شررود،
اضافهولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه است [.]4
نبود سیستم حفاظت مناسب در برابر ضربات صاعقه میتواند منجر
به خسارتهایی در نیروگاه شود .این خسارات بهگونرهای اسرت کره در
بعضی موارد هزینههایی ناشی از اصابت صاعقه به نیروگاه خورشیدی با
هزینه نصب و راهاندازی خود نیروگاه برابری میکند .عالوهبراین ،عردم
حفاظت کافی در مقابل صاعقه ،زمان بازگشت سرمایهگذاری اولیه برای
احداث نیروگاه را افزایش میدهد .لرذا طراحری و ایجراد یرک سیسرتم
حفاظتی مناسب بهمنظور باال بردن قابلیرت اطمینران و انتقرال انررژی
باکیفیت برای نیروگاههای خورشیدی ضروری بهنظر میرسد.
در [ ]1مررروری بررر مقرراالتی در زمینرره حفاظررت سیسررتمهای
فتوولتائیک انجام شده است که در بیشتر این مقاالت تمرکرز برر روی
حفاظت داخلی سیستمهای فتوولتائیک شامل نصب صحیح SPDهرا و
سیستم زمین مریباشرد؛ بااینحرال مطالعرهای در خصرو حفاظرت
خارجی و طراحی و جایرابی میلرههای صراعقهگیر بررای جلروگیری از
برخورد مستقیم موردتوجه نبوده است.
پژوهشهایی در رابطه با تخریب ماژولهرای فتوولتائیرک ناشری از
اشعه ماورا بنفش ،رطوبت ،تغییرات دما ،نمک ،گردوغبار و شرایط آب و
هوایی مانند باد ،برف و غیره نیز در [ ]2-0انجام گرفته است.
در [ ]12-3نیز مدلسازی سیستمهای خورشریدی بررای مطالعره
تنشهای صاعقه معرفیشرده ،امرا روش کنتررل ایرن اضرافهولتاژها یرا
طراحی سیستم حفاظتی مدنظر نبوده اسرت .در [ ]13ضررورت نصرب
میله صاعقهگیر در یک نیروگاه خورشیدی با اسرتفاده از تئروری زاویره
ارائرره شررده اسررت .اسررتفاده از میلرره صرراعقهگیر ،کابلکشری پنلهررای
خورشیدی و توپولوژی مختلف نیروگراه خورشریدی برهمنظور کراهش
صدمات صاعقه نیز در [ ]14بررسی شده است .در این مرج تمرکز بر
روی سایهاندازی و کابلکشی بوده و روشی برای طراحی حفاظت ارائره
نشررده اسررت .در [ ]11طراح ری حفاظررت خررارجی در برابررر برخررورد
غیرمستقیم صاعقه بهمنظور کاهش اثرات ناشی از اضافهولتاژهای القایی
با استفاده از تئوری قفس فارادی (تئوری مش) انجام شده است.
Serial no.

طراحی حفاظت نیروگاههاي خورشیدي . . .

هرچند تاکنون عملکرد سیستمهای فتوولتائیک در برابر صاعقه در
مقاالت مختلفی بررسری شرده اسرت ،بااینحرال یرا صررفا مدلسرازی
نیروگاه خورشیدی و اجزای آن برای مطالعه حالت گذرا موردنظر بروده
است؛ و یا در صورت استفاده از صاعقهگیر برای حفاظت ،هیچگاه تعداد
میله موردنیاز و محل و ارتفاع مناسب آن از نظر فنی و اقتصادی مرورد
بررسی قرار نگرفته است؛ بهعبارتدیگر تمامی بررسریهرا تنهرا از نظرر
فنی و برای یک صاعقهگیر ثابت انجام شرده اسرت .ضرمن اینکره تنهرا
ضربات مستقیم صاعقه مورد نظر بوده و اضافهولتازهای القایی بهصورت
همزمان در بررسیها در نظر گرفته نشدهاند.
این مقاله ابتدا ضرورتسنجی نصب میله صراعقهگیر برا توجره بره
استانداردهای الزم را معرفی میکند .سپس با استفاده از تئروری گروی
غلتان ،طراحی سیستم حفاظتی نیروگاه خورشیدی در مقابرل ضرربات
صاعقه با استفاده از جایابی مجموعهای از میلههای صاعقهگیر را انجرام
میدهد .در روش پیشنهادی ،بهمنظور افرزایش کرارایی و دقرت ،ترنش
ناشی از اضافهولتاژهای القایی بروی پنلهای خورشیدی نیز در جایابی
محل نصب میلههای صاعقهگیر در نظر گرفته میشود.

 -2ضرورتسنجی نصب میله صاعقهگیر
اولین قاد در موواوح حفاظات در ملاباخ برخاورد مسارلیم صااقله
ورورتسنجی نیاز به نصب صاقلهگیر میباشد .دیاگرا کلی براي نحوه
بررسی این ورورتسنجی ،بر اساس اسراندارد  ،]11[ NFC 17-102در
شکخ  1نشان داده شده است .در رو پیشنهادي ایان ملالاه ،کاسس
حفاظت بر اساس رو گوي غلران محاسبه میشود که در بخشهااي
بعد توویح داده میشود.
شروع

گرفتن اطالعات اولیه ریزشبکه شامل:
ضرایب المان های تجهیزات موجود در
ریزشبکه ،محل قرارگیری ریزشبکه و ...

محاسبه  Ndو NC

نصب صاعقه گیر
اختیاری است

پایان

بله

Nd NC

خیر

نصب صاعقهگیر
الزامی است
محاسبه کال حفاظت بر
اسا روش گوی غلتان

پایان

شکل  :1ضرورتسنجی نصب میله صاعقهگیر

در دیاگرام شکل  Nd ،1و  Ncاز ( )1و ( )2محاسبه میشوند.
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6

()1

Ng

Ae C1 10

طراحی حفاظت نیروگاههاي خورشیدي . . .

Nd

55

()2

درصورتیکه نصب صراعقهگیر نیراز باشرد ،نخسرت شراخ  Eبرا
استفاده از ( )1محاسبه میشود .پس از تعیین مقدار  ،Eکال حفاظت
صاعقهگیر بر اسا تئوری گوی غلتان مطابق جدول  0تعیین میشود.

C2 C3 C4 C5

Nc

که در آن  Aeمساحت معادل محدوده تحت حفاظت میباشد که از ()9
محاسبه میشود.
Ls Ws 6.hb (Ls Ws ) 9 hb2

()3

()1

جدول  :6تعیین کالس حفاظت میله صاعقهگیر []11

Ae

محدوده

که در آن  Lsو  Wsباهترتیب طاول و قار نیروگااه خورشایدي و
ارتفاح پنخ است Ng .چگالی صاقله در سطح زمین است که با اسارفاده
از منحنی ایزوکرونیک طبق ( )8محاسبه میگردد [.]11
hb

1.25

()4

0.04Td

Ng

که در آن  Tdتعداد روزهاي طوفانی در سال میباشد.
مقادیر پارامترهای  C4 ،C3 ،C2 ،C1و  C5در رابطره ( )2نیرز طبرق
جدولهای  1تا  1قابل تعیین است.
جدول  :1مقادیر عددی پارامتر ]11[ C1
C1

محل قرارگیری سیستم فتوولتائیک

6/21
6/1
1
2

سیستم فتوولتائیک در مجاورت با درختان و ساختمانهای همارتفاع
ساختار کلی سیستم فتوولتائیک از همسایگان خود بلندتر است.
سیستم فتوولتائیک بهتنهایی در یک منطقه نصب شده است.
نصب سیستم فتوولتائیک تکوتنها بر روی بلندی یک تپه و یا ارتفاعات

جدول  :2مقادیر عددی پارامتر ]11[ C2
C2

ضرایب المانهای سیستم فتوولتائیک

6/1

ساختار کلی سیستم فتوولتائیک فلزی است

3

ساختار کلی سیستم فتوولتائیک آتشگیر است

1

ساختار کلی سیستم فتوولتائیک ترکیبی است

جدول  :3مقادیر عددی پارامتر ]11[ C3
C3

تجهیزات موجود در نیروگاه خورشیدی

6/1
1
2
3

بدون ارزش /غیر آتشگیر
با ارزش استاندارد  /میزان آتشگیری عادی
با ارزش باال  /بسیار مستعد آتش گرفتن
ارزش استثنایی و غیر قابل جبران  /بسیار آتشگیر (مواد منفجره)

جدول  :4مقادیر عددی پارامتر ]11[ C4
C4

درصد جمعیت مشغول به کار در نیروگاه خورشیدی

6/1
1
3

تقریبا خالی از جمعیت
با مقدار جمعیت نرمال
تخلیه بسیار سخت  /خطر وحشتزدگی

جدول  :5مقادیر عددی پارامتر ]11[ C5
C5

وقوع برخورد صاعقه

1
1
16

خدماترسانی بیوقفه نیاز نبوده و عواقبی برای نیروگاه خورشیدی ندارد.
خدماترسانی مداوم نیاز است ولی خطری برای نیروگاه ندارد.
عالوه بر نیاز به خدماترسانی بیوقفه برای نیروگاه عواقب هم دارد.

Serial no.

E 1 Nc Nd

E

شعاع کره

غلتان(m) rS

کال

حفاظت

E < 6/32

26

I

6/31 < E ≥6/32

36

II

6/26 < E ≥6/31

41

III

6/6 < E ≥6/26

06

IV

 -3تئوری حفاظت به روش الکتروهندسی و گوی غلتان
نیروگاههاااي خورش ایدي توس ا میلااههاي فلاازي کااه بااه میلااههاي
صاقلهگیر معروفاند در برابر وربات صااقله حفاظات مایشاوند .ساه
رو ِ زوایااااي ثابااات [ ،]13منحنااایهااااي تجربااای [ ]02و مااادل
الکرروهندسی [ ]01براي طراحی حفاظت نیروگاههااي خورشایدي در
برابر وربات مسرلیم صاقله مورد اسرفاده قرار میگیرند.
در روش پیشنهادی این مقاله ،مبنای طراحی مدل الکتروهندسری
است که در آن محدوده حفاظت و همچنین کال حفاظت برر اسرا
تئوری گوی غلتان تعیین میشود.
در مدل الکتروهندسی ،فاصله برخورد یک ضرربه صراعقه ( )rsکره
برابر فاصله کشیدهشده از یک لیدر پلهای تا شر ای اسرت کره بره آن
برخورد میکند ،متناسب با جریان ضربه برگشتی I ،است [.]22
()0

0.65

10 I

rs

طبق معادله فوق فاصله برخورد پنخ خورشیدي یا زمین بهصورت یاک
دایره با شعاح  rsدر نظر گرفره میشاود کاه باا جریاان صااقله رابطاه
مسرلیمی دارد.
برای محاسبه فاصله برخورد ضرربه صراعقه ،مریتروان روش گروی
غلتان [ ]23که برای طراحی حفاظت پست در برابرر صراعقه اسرتفاده
میشود را تعمیم داد .در ایرن روش ،یرک کرره روی محردوده نیروگراه
خورشیدی غلتانده میشود که شعاع آن برابر فاصله برخورد متناسب با
جریان بحرانی ضربه برگشتی است .قسمتهای برقداری که برا سرطح
کره تما پیدا کنند در معرض برخورد ضربات صاعقه قرار دارند .اگرر
سطح کره غلتان تنها سازههای حفاظتی و میلههای فلزی را لمس کند؛
نیروگاه خورشیدی بهصورت کامل حفاظت شده است.
با استفاده از تئوری گوی غلتان ،محدوده (پهنرای) حفاظرت یرک
میله ساده با توجه به شکل  2محاسبه میگردد.
()7

hm 2 rs hm

Lp

که در آن  hmارتفاح میله صاقلهگیر و  Lpپهنااي حفاظتشاده توسا
میله است.
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 -5طراحی حفاظت صاعقه با استفاده از میله صاعقهگیر
 -1-5حفاظت بهوسیله یک میله صاعقهگیر

شکل  :2محاسبه پهنای حفاظتی میله صاعقهگیر بهروش گوی غلتان

 -4تحلیل حفاظت نیروگاه خورشیدی
شااکخ  9چی ادمان پنخهااا در نیروگاااه خورش ایدي  09 MWدانشااگاه
بیرجند را نشان میدهد که طرح حفاظری این ملاله براي آن پیشانهاد
شده است .پنخها روي یک محدوده مسرطیخ شکخ نصاب شاده و لاذا
سطح برخورد صاقله مانند شکخ  9مسرطیخ شکخ خواهد باود .فار
میشود فاصلهاي که وربه صاقله در امراداد آن باه یاک شا اصاابت
میکند (فاصله برخورد) مسرلخ از شاکخ و ارتفااح شا ماورد اصاابت
است .بهقبارتدیگر ،فاصله برخورد براي سطح زمین و یا یک میله برابر
بوده و طبق رابطه ( )1تنها تابعی از پیک جریان وربه است.

اصول حفاظت یک پنخ خورشیدي بهوسایله یاک میلاه صااقلهگیر در
شکخ  8نشان داده شده است .خ ’ GGسطح زماین M ،ناو میلاه
صاقلهگیر و  Bنلطه انرهایی پنخ خورشیدي است که در ارتفاح  hbقرار
گرفره است .خ ’ HHدر ارتفاح  rsاز سطح زمین قرار گرفره است کاه
فاصله برخورد مرناظر با جریان حفاظت  Isاست .کمان کشیده به مرکز
 Mو شعاح  rsخ ’ HHرا در نلطه  Aقطع میکند .یک کماان،MDF ،
به مرکز  Aو شعاح  rsکشیده میشاود .اشایاي قارار گرفراه در داخاخ
کمان  MDFدر برابر وربات مسرلیم صاقله با دامنه بزرگتر مساوي Is
حفاظت خواهند شد .بااینحال ،این ش باید در داخخ مخروطی کاه از
تغییر شکخ کمان  MDFبهوجود میآید قرار گیرد.
برای پنل خورشیدی که به فاصله عرضی  xbاز میلره قررار گرفتره،
پهنای حفاظتشده پنل ( )Lpدر نمای شکل  1نشان داده شده است .با
مشخ بودن ارتفاع میله صاعقهگیر ( ،)hmفاصله عرضی خارجیتررین
قسمت پنل از میله ( )xbو ارتفاع پنل خورشیدی ( )hbمیتروان پهنرای
حفاظتشده پنل را از نمای شکل  1به دست آورد.
2

()2

xb

2

2 rp

Lp

که  rpفاصله جانبی نقطه  Dاز میله (فاصله  )CDاست.

شکل  :3سطح برخورد صاعقه و چیدمان پنلها در نیروگاه دانشگاه
بیرجند

شکل  :5نمای پالن برای محاسبه پهنای حفاظت صاعقهگیر

شکل  :4حفاظت پنل خورشیدی توسط میله صاعقهگیر
Serial no.
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اگر  Dنقطهای روی کمان  MDFاز دایرهای به مرکز  Aباشد rp ،برا
توجه به نمای ارتفاع شکل  1برابر است با:
2

()3

rs hb

2

xc

rs

rp

که در آن:
()16

()14

که  xb' 0.5Wsاست .باا فار اولیاه  hm=rsو بناابراین  ،xc= rsملادار
اولیه  r'pاز ( )15و تعداد میلههاي صاقلهگیر از ( )11به دست میآید.
2

2

rs hm

2

xc

اگر پهناي حفاظت ( )Lpمشخص باشد ،در آن صورت مایتاوان ارتفااح
موردنیاز میله براي حفاظت پنخ را طبق ( )11به دست آورد.
()11

2

xc

2

rs

rs

hm

که  xcدر آن برابر است با:
()12

2

xb

()11
rs

2

2 rp

rs hb

'
Lp

()10

2

Ls

rp

hb 2rs hb

که در آن:

xc

rs

1 int eger

'

Lp

'

rp

n mr

گام :2ارتفاع میله hm ،را به دست آورید .بعد از محاسبه  ،nmrمقدار
واقعی پهنای حفاظت ،Lp ،محاسبه میشود.
Ls

()17
xc

'

Lp

nmr 1

Lp

سپس ملدار واقعی  rpبا بازنویسی دوبااره معادلاه ( )18و جاايگازین
کردن ملدار واقعی  Lpبهجاي ملدار اولیه آن ( )L'pبه دست میآید.

2

Lp

()13

4

2

xb

rp

 -2-5حفاظت بهوسیله یک ردیف از میلههای عمودی
با فار اینکاه ساطح برخاورد صااقله باه نیروگااه مطاابق شاکخ 1
مسرطیلی به مساحت  Ls*Wsباشد؛ براي حفاظت پنخهاي خورشایدي
موجود در نیروگاه و تمامی تجهیزات باید تماا طاول نیروگااه ( )Lsدر
داخخ دایرههاي حفاظری به شعاح  rpقرار گیرد .همانطور که در نمااي
شکخ  5نشاان داده شاده ،دایاره حفااظری بار ملطعای از مخارو
حفاظری میله در ارتفاقی برابر با ارتفاح پنخ خورشیدي است.

2

Lp

()12

4

'2
xb

rp

با بازنویسی معادله فوق داریم:
()13

hb 2rs hb

rp

xc

پس از محاسبه  ،xcارتفاح موردنیاز میله برابر خواهد بود با:
()26

2

xc

2

rs

rs

hm

گا  :9براي حفاظت نیروگاه خورشایدي باا اسارفاده از یاک ردیاف از
میلههاي فلزي ،سه شر زیر باید برقرار باشند:
 -1اگر  xb' xcدر آن صورت عرض نیروگاه خورشیدی
( )Wsخیلی زیاد بوده و یک ردیف از میلهها نمیتوانند
نیروگاه را حفاظت کنند.
 -2اگر

'

xb

'

xb 2rs

rs

hb

در آن صورت ارتفاع پنل

خورشیدی ،hb ،خیلی بیشتر از آن است که توسط یک
ردیف از میلهها در وسط نیروگاه حفاظت شود.
شکل  :6سطح برخورد صاعقه نیروگاه خورشیدی و حفاظت آن
بهوسیله یک ردیف از میلههای عمودی

با معلوم بودن تعداد قطعری مجراز ( Ws ،Ls ،)SORو  hbمریتروان
ارتفاع موردنیاز میلههای صاعقهگیر ( )hmو تعداد آنهرا در یرک ردیرف
( )nmrرا با استفاده از مراحل زیر تعیین کرد.
گام  nmr :1با فرض اولیه  hm=rsبه دست میآید .با توجه به شرکل
 ،0یک مقدار اولیه برای پهنای حفاظت ،L'p ،به دست میآید.

Serial no. 83

 -3اگر  xc rsدر آن صورت تعداد میلهها  nmrباید
بهاندازهای افزایش یابد تا این شرایط برطرف شود.
گام  :4وظیفه میله صراعقهگیر ایرن اسرت کره ضرربات صراعقه را
بهجای اصابت به تجهیزات موجود در نیروگاه خورشیدی بهطرف خرود
جذب کنند .بنابراین میلههای فلرزی یرک سرایه حفراظتی روی تمرام
نیروگاه خورشیدی بهوجود میآورند .بهعبارتدیگر سایه میلهها مطابق
شکل  7از مساحت اصلی نیروگاه خورشیدی فراتر میروند.
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بزرگتر از جریان بحرانی را پوشش دهد محل آن مناسب بروده و
در غیر این صورت محل میله و یا تعرداد آن تغییرر کررده و رونرد
مورداشاره دوباره تکرار میشود.


شکل  :1ناحیه جذب یک ردیف از میلههای صاعقهگیر

با توجه به شکل  7داریم:
()21

2

()22

; 2

;

0.5 L p

1

xc

cos

W p 2 xc sin

L p tan

مساحت  A1برابر است با:
()23

0.25 L pWp

2

2

xc

A1

مساحت  A2برابر است با:
()24

0.25 L pWp

2

2

xc

A2

طبق استاندارد  ]12[ IEC 62305-3برای نیروگاههای خورشیدی
سطح حفاظت  IIانتخاب میشود که شعاع گوی غلتان ( )rsدر آن
مطابق جدول  0برابر  36 mاست .با معلوم بودن  ،rsجریان بحرانی
متناظر آن از رابطه ( )0به دست میآید .مبنای طراحری حفاظرت
نیروگاه خورشیدی با استفاده از میله صاعقهگیر ،جریان بحرانری و
حداکثر جریان عبوری مجراز ناشری از القرای ولتراژ در دیودهرای
بایپس پنل میباشد .بهاینترتیب که تعداد میلهها باید بهگونهای
انتخاب شود که با استفاده از تئوری گوی غلتان تمرامی محردوده
نیروگاه توسط چتر حفاظتی میلهها پوشش داده شرود؛ از طرفری
کمترین فاصله میلهها از پنلها نیز بایرد بهگونرهای باشرد کره در
صورت اصابت صاعقه به میله ،جریان عبوری ناشی از القای ولتراژ
در پنل از مقدار مجاز آن بیشتر نشرود .محاسربه کمتررین فاصرله
میله از پنل در بخش  0-1توضیح داده میشود.

مراحررل کل ری روش طراح ری پیشررنهادی برررای حفاظررت نیروگرراه
خورشیدی با استفاده از میله صاعقهگیر در شرکل  2نشران داده شرده
است.

مجموح مساحت جذب (محافظتشده) برابر خواهد بود با:
2 nmr A1 2 A2 LsW p

()21

شروع

Ata

گرفتن اطالعات ورودی شامل :عرض و
ارتفاع پنل خورشیدی ،مساحت نیروگاه،
ماکزیمم جریان صاعقه و ...

 -6شبیهسازی و نتایج
طراحی و جایابی میلههاي صاقلهگیر در این ملاله با اسارفاده از مادل
الکرروهندسی و اسارفاده از شبیهساازي مونتکاارلو انجاا مایشاود.
مونتکارلو یک الگوریرم محاسباتی اسات کاه از نموناهگیري تصاادفی
مرغیرهایی که ماهیت آماري دارند براي محاسبه نرایج اسرفاده میکند
[ .]08رو مونتکارلو بهمنظور جایاابی مناساب میلاه صااقلهگیر در
نیروگاه خورشیدي شامخ مراحخ زیر است:
 تولید تصادفی محل وقروع صراعقه در سرطح زمرین (در محردوده
نیروگرراه خورش ریدی) .مختصررات ( )x,yمحررل وقرروع صرراعقه در
محدوده نیروگاه با فرض توزی یکنواخت برر روی سرطح برخرورد
صاعقه در محدوده نیروگاه به دست میآید .مقدار  xاز صفر ترا Ls
(طول نیروگاه) و مقدار  yاز صفر ترا ( Wsعررض نیروگراه) برهطور
تصادفی تغییرر مریکنرد .طرول و عررض نیروگراه خورشریدی در
دانشگاه بیرجند طبق شکل  3برابر  32و  21متر است.


یک موقعیت اولیه برای میله صاعقهگیر در نظر گرفتره مریشرود.
پس از آن در هر بار اجرای برنامه ،متناسب با محل برخورد صاعقه
به زمین در آن اجرا ،فواصل برخورد برای میله صراعقهگیر ،سرطح
زمین و پنلهای خورشیدی متناظر با دامنره جریران در آن اجررا
محاسبه میشود .اگر میله در آن موقعیت تمامی ضربات با دامنره

Serial no. 83

تولید اع داد تصادفی به روش مونت کارلو:
 -1دامنه جریان ضربات صاعقه
 -2توزی محل وقوع صاعقه در سطح زمین

قرار گرفتن میله صاعقهگیر در یک موقعیت
اولیه در محدوده نیروگاه )(Xo,Yo

 -1محاسبه جریان بحرانی
و فاصله برخورد
 -2ایجاد مدل EGM
 -3تعیین مکان برخورد

بله

میله در وضعیت اولیه تمامی ضربات
با دامنه بزرگتر از جریان بحرانی را پوشش می
دهد

خیر

کنترل و اندازهگیری:
 تعداد تکرارها -همگرایی متغیرها

بلی
محل آن مناسب بوده

خیر
موقعیت میله به ) (X1,Y1تغییر
کند.

nmr =1+ nmr

تعداد ) (nmrو ارتفاع میله )(hm
صاعقه گیر به عنوان خروجی
نمایش بده

پایان

شکل  :8فلوچارت طراحی حفاظت نیروگاه خورشیدی
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شکل  3مدلسازی نیروگاه خورشیدی دانشگاه بیرجنرد کره طبرق
شکل  3متشرکل از  2پنرل خورشریدی اسرت را در مقیرا  1/46در
محیط  MATLABنشان میدهد .شکل  16نیز توزی ضربات مسرتقیم
صرراعقه برخرروردی برره زمررین در محرردوده نیروگرراه را بررا اسررتفاده از
شبیهسازی مونتکارلو نشان مریدهرد .برا توجره بره شرکل  16کرامال
مشخ است که در صورت نبود سیستم حفراظتی در مقابرل ضرربات
مستقیم صاعقه ،ضربات صاعقه که بهصورت نقاط آبیرنر نشران داده
شده است به نیروگاه و تجهیزات آن برخورد کرده و درنتیجه امکران از
بین رفتن تجهیزات و قطعی شبکه وجود خواهد داشت.

طراحی حفاظت نیروگاههاي خورشیدي . . .
جدول  :1طراحی میله صاعقهگیر در صورت مشخص نبودن
پهنای حفاظت

hm =16 m

xb

xc

rp

Lp

rs

Is

)(m

)(m

)(m

)(m

)(m

)(kA

1/42

22/30

0/11

7/32

36

1/4

شکل  :11ناحیه جذب میله صاعقهگیر به ارتفاع  11متر

شکل  :9شبیهسازی نیروگاه خورشیدی دانشگاه بیرجند در محیط
MATLAB

اگر پهنای حفاظت ( )Lpمشخ باشد ،با توجه به تئوری حفاظرت
توضیح داده شده در بخش  ،1در آن صورت میتروان ارتفراع موردنیراز
میله ( )hmبرای حفاظت پنل خورشریدی را بره دسرت آورد .ترا زمرانی
که  hm rsشود ،با افزایش ارتفاع میله کارائی حفاظتی آن نیز افزایش
یافته و پس از آن ثابت میماند .اگر پهنای حفاظت پنلهای خورشیدی
( )Lpبا عرض خود پنل برابر فرض شود که طبق شکل  3برابر 4/36متر
است؛ در آن صورت برای حفاظت یک پنل مجزا به یک میله صاعقهگیر
نیاز خواهد بود که ارتفاع آن طبق رابطه ( )11بایستی برابر  3/633متر
باشد .شکل  12حفاظت پنل خورشیدی با استفاده از این میله را نشان
میدهد .پارامترهای موردنیاز برای محاسبه ارتفاع میله نیز در جدول 2
جم بندی و ارائه شدهاند.

شکل  :11توزیع ضربات مستقیم صاعقه برخوردی به محدوده نیروگاه

 -1-6حفاظت یک پنل خورشیدی بهوسیله یک میله صاعقهگیر
با فر اینکه پهناي حفاظت ( )Lpمشخص نبوده و چگاالی صااقله در
سطح زمین برابر یاک باشاد ()Ng =1؛ طباق اساراندارد IEC 62305-3
فاصله برخورد برابر  92 mدر نظر گرفره میشود کاه درنریجاه جریاان
بحرانی مرناظر با آن از رابطه ( )1برابر  5/8 kAمیباشاد .باا توجاه باه
فاصله برخورد بهدستآمده و اسرفاده از رواب ( )11تا ( ،)19یک میلاه
صاقلهگیر به ارتفااح  hm= 12 mداراي شاعاح حفااظری  rp =1/55 mو
پهناي حفاظت  Lp =1/94 mخواهد بود .ملاادیر طراحای بهدساتآمده
براي میله صاقلهگیر در جدول  1ارائاه شاده اسات .شاکخ  11ناحیاه
جذب صاقلهگیر موردنظر را بهصورت دایره قرمزرنگ نشان میدهد که
شعاح حفاظری منرجه ،از برخورد مسرلیم صاقله به اجسامی که در آن
قرار گرفره باشند جلوگیري میکند.
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شکل  :12حفاظت یک پنل خورشیدی با استفاده از یک میله
صاعقهگیر
جدول  :1طراحی میله صاعقهگیر برای یک پنل خورشیدی

ارتفاع میله محاسبهشده
 3/633متر

xb

xc

rp

Lp

rs

Is

)(m

)(m

)(m

)(m

)(m

)(kA

1/42

21/41

1/23

4/36

36

1/46
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در صورت برخورد صاعقه به میله صاعقهگیر ،بهدلیل القای ولتاژ در
قسمتهای مختلف پنل ،احتمال آسیبدیدگی دیودهرای برایپرس در
سلولهای خورشیدی وجود دارد .برای بررسی ترثثیر ولتراژ القرایی برر
دیودهای بایپس از مدار معادل شکل  13استفاده میشود [ .]4در این
مدار معادل فرض میشود که دیودهای بایپس و بایا مستقیم سلول
خورشیدی در جهت جریان صاعقه میباشند.

از ( )20جریان دیود بایپس متناسب برا مقرادیر مختلرف انردوکتانس
القایی  LMو بهعبارتی فاصله میله و پنل قابل محاسبه است (شکل .)14
شکل  14نشان میدهد که اندوکتانس القایی یا بهعبارتی فاصرله میلره
صاعقهگیر از پنرل نقرش زیرادی در کراهش اثرر مخررب صراعقه روی
دیودهای بایپس دارد.

شکل  :14تأثیر مقدار اندوکتانس القایی بر جریان دیودهای بایپس

شکل  :13مدل مداری برای بررسی تأثیر صاعقه روی دیودهای بایپس

جریان دیودهای بایپس از حل مدار شکل  13در حوزه الپرال
تبدیل جریان از حوزه الپال به زمان برابر خواهد بود با [:]21
3t

)

()20

) e
2

3

1

2

()

3

2t

(

3
1

( )

e

2

1t

2
3

( )

e

3

LM I p

1
1

(
)

LL
3t

و

)iD (t

Vtot ( 1 e
LL 3

که در آن:
Rtot

()27

3

LL

ncVCF VBF

()22

طبق نتایج بهدستآمده درصورتیکه اندوکتانس القایی کوچکتر از
 16 µHباشد ،حداکثر جریان عبوری از دیود برایپرس نیرز از جریران
نامی مجاز پنل یعنی  4/33 Aکمتر خواهد بود .لذا ولتاژ القایی ناشی از
اصابت صاعقه به میله منجر به سروختن پنرل نخواهرد شرد .درنتیجره
حداقل فاصله بین میله صاعقهگیر و پنرل بایسرتی از  3/27 mبیشترر
باشد تا در صورت اصابت صاعقه به میله ،پنل آسیب نبیند.
معموال برای کنترل اضافهولتاژهای القایی ناشی از اصابت صاعقه به
زمین مجراور و تنشهرای منتقرل شرده از طریرق سیسرتم زمرین بره
تجهیزات داخلی نیروگاه ،مطابق شکل  11از برقگیر یا  SPD1اسرتفاده
میشود [ .]27در این مقاله نیز فرض میشود که برای حفاظت مبدلها
و تجهیزات داخلی نیروگاه ،تجهیرزات  SPDبرهطور مناسرب انتخراب و
مورد استفاده قرار گرفته و درخصو این تنشها مشکلی وجود ندارد.

Vtot

 LMدر رابطه ( )01اندوکرانس اللایی بین میله صاقلهگیر و پناخ باوده
[ ]8و  σ1و  σ2ثابتهاي مدلکننده زمان پیشانی و دنباله پشات ماو
صاقله هسرند .سایر ملادیر قددي پارامررهاي مدل فاوق در جادول 3
ارائه شده است [.]01
جدول  :9پارامترهای مدل ریاضی جریان دیودهای بایپس
[]26
نام پارامتر

توضیحات

مقدار عددی

VBF

ولتاژ شکست دیودهای بایپس
ولتاژ شکست سلول خورشیدی
اندوکتانس حلقه دیود بایپس در ماژول
مقاومت داخلی هر سلول خورشیدی
مقاومت داخلی دیودهای بایپس
مقاومت معادل مدار معادل
تعداد سلولهای خورشیدی
ماکزیمم جریان

11 V
11 V
16 µH
16 mΩ
11 mΩ
12 mΩ
72
4/33 A

VCF
LL
RCF
RBF
Rtot
nc
Imax

اندوکتانس القایی بین پنرل و میلره صراعقهگیر ( )LMمتناسرب برا
فاصله میله از پنل تغییر میکند (به مرج [ ]4رجوع کنید) .با استفاده

Serial no. 83

شکل  :15محل قرارگیری SPDها در یک سیستم فتوولتائیک []21

 -2-6حفاظت نیروگاه خورشیدی بهوسیله یک ردیف از
میلههای عمودی
با معلو بودن فاصله برخورد ( ،)rsطاول نیروگااه ( ،)Lsقار نیروگااه
( )Wsو ارتفاح پنخ ( )hbمیتوان ارتفاح موردنیاز میلاه صااقلهگیر  hmو
تعداد میلههاي فلزي در یک ردیف nmr ،را محاسابه نماود .در ابرادا باا
فر اولیه  ،hm=rsملدار اولیه  L'pاز ( )18محاسابه میشاود .پاس از
محاسبه  ،L'pبا توجه به مشخص بودن طول محوطه نیروگاه  ،Lsتعاداد

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 1, spring 2018

طراحی حفاظت نیروگاههاي خورشیدي . . .

 /37مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،1بهار 1931

میلههاي صاقلهگیر موردنیاز ( )nmrاز ( )11به دست میآید .جدول 12
دادههاي بهدستآمده باراي نیروگااه ماورد مطالعاه را نشاان میدهاد.
همانطور که در جدول  12مشخص است ،باهمنظور حفاظات نیروگااه
خورشیدي دانشگاه ،به  0قدد میله صاقلهگیر نیاز است.

)A2 (m2

)A1(m2

)Wp (m

جدول  :11محاسبه تعداد میله صاعقهگیر موردنیاز برای

726/41

0/43

11/01

جدول  :12محاسبه ناحیه جذب ()Ata
)( Ata= 3143/42 (m2با استفاده از رابطه ())21
rad

2/00

rad

6/473

0

70/21

حفاظت
'xb

)(m

12/1

rp

Lp

rs= xc=hm

Is

)(m

)(m

)(m

)(kA

14/13

13/43

36

1/4

شروع
گرفتن اطالعات ورودی نیروگاه:
عرض و طول نیروگاه Ls :و Ws
ارتفاع پنل هاhb :
نر وقوع صاعقه در سطح زمینNg :

( nmr =2تعداد میله صاعقهگیر موردنیاز برای حفاظت نیروگاه)

بعد از محاسبه  ،nmrمقدار واقعی  Lpاز ( )10و  rpاز ( )12محاسربه
میشود (جدول )11؛ درنهایت نیرز ارتفراع موردنیراز میلره صراعقهگیر
بهمنظور حفاظت نیروگاه از ( )26به دست میآید که برابر  10/22مترر
میباشد .شکل  10حفاظرت نیروگراه خورشریدی برا اسرتفاده از میلره
صاعقهگیر محاسبهشده را نشان میدهد.
جدول  :11محاسبه ارتفاع موردنیاز میله صاعقهگیر برای
حفاظت
'xb
)(m

12/1

rp

Lp

xc

rs

)(m

)(m

)(m

)(m

14/61

12/00

20/04

36

( hm=10/22ارتفاع موردنیاز میله صاعقهگیر برای حفاظت نیروگاه)

محاسبه پهنای حفاظت اولیه L'p ،طبق رابطه ( )14
محاسبه شعاع حفاظت اولیه r'p ،طبق رابطه ( ) 15

محاسبه تعداد موردنیاز میله صاعقهگیر  nmr،طبق
رابطه ( )16
محاسبه پهنای حفاظت واقعی Lp ،طبق رابطه ( )17
حاسبه شعاع حفاظت واقعی rp ،طبق رابطه ( )18
محاسبه  xcباتوجه به مقادیر  rpو  Lpواقعی طبق
رابطه ( )19
محاسبه ارتفاع میله صاعقهگیر  hm،طبق رابطه ( )20

پایان

شکل  :17روند کلی محاسبه تعداد و ارتفاع موردنیاز میلههای
صاعقهگیر

 -3-6حفاظت نیروگاه خورشیدی بهوسیله ردیفهای موازی از
میلههای عمودی

شکل  :16حفاظت نیروگاه با استفاده از میله پیشنهادی

جدول  12محاسبات ناحیه جذب میله صاعقهگیر را نشان میدهد.
طبق جدول  12ناحیه جذب کلی نیروگاه خورشیدی بسیار بزرگترر از
مساحت واقعی آن است .درنتیجه برای حفاظت نیروگاههای خورشیدی
بزرگ و یا مناطقی که نرر وقروع صراعقه در سرطح زمرین براال اسرت
میبایست از ردیفی از میلههای صاعقهگیر که بهصورت موازی باهم قرار
گرفتهاند استفاده نمود .درهرحال ،محاسبات مربوط به تعرداد و ارتفراع
میلههای صاعقهگیر موردنیاز طبق روش پیشنهادی مقاله که در شرکل
 17جم بندی شده است قابل انجام میباشد.

Serial no. 83

براي حفاظت نیروگاههاي بازرگ چناد ردیاف از میلاههاي صااقلهگیر
بهصورت موازي با پنخهاي خورشیدي در دو طرف آنها مورد اسارفاده
قرار میگیرد .در شکخ  14یک نیروگاه به ابعاد  Ls×Wsنشان داده شده
است که در آن  Wmمساوي قار نیروگااه باهقسوه  0برابار کمتارین
فاصله قروی خارجیترین قسمت پنخ از میله ( )xbمیباشد .در حالات
کلی براي حفاظت نیروگاه خورشیدي ،تعداد ردیفهاي موازي موردنیاز
از ( )03و تعااداد میلااه صاااقلهگیر موردنیاااز در هاار ردیااف از ()92
قابخمحاسبه میباشد [.]04
در این بخش ،طرح پیشنهادي ملاله براي یک نیروگاه بزرگ شامخ
 112پنخ خورشیدي و  1902قدد ماژول خورشیدي پیااده مایشاود.
ابعاد محدوده نیروگاه  122×82مرر است .جدول  19محاسبات مربو
به تعیین تعداد ردیفهاي موازي الز و تعداد میلاه صااقلهگیر در هار
ردیف را نشان میدهد .طبق نراایج بهدساتآمده ،باراي حفاظات ایان
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نیروگاه درمجموح به  80میله صاقلهگیر با ارتفااح  1mنیااز اسات کاه
بایسری در  1ردیف موازي نصب شوند .شبیهساازي بخشای از نیروگااه
خورشیدي موردنظر به همراه نماي پسن جایابی میلاههاي صااقلهگیر
براي این نیروگاه در شکخ  13نشان داده شده است.

شکل  :18تشریح حفاظت نیروگاه خورشیدی بهوسیله ردیفهایی
موازی از میلههای عمودی
جدول  :13محاسبه تعداد میله صاعقهگیر و تعداد ردیفهای
موازی برای حفاظت کلی نیروگاه
'xb
)(m

26

rp

Wm

hm

rs

)(m

)(m

)(m

)(m

2/21

16/24

0

36

( nmr=0تعداد میلههای صاعقهگیر در هر ردیف)
( nr=7تعداد ردیفهای موازی موردنیاز)

طراحی حفاظت نیروگاههاي خورشیدي . . .

1

()23

()36

Ls

2
Wm2

4rs2

Ls
2rp

int eger

int eger

nr

nmr

برای بررسی اقتصادیبرودن طررح حفراظتی بهدسرتآمده از روش
پیشنهادی مقاله ،هزینه پیادهسرازی طررح پیشرنهادی بررای نیروگراه
موردنظر با هزینه موردنیاز برای حفاظت نیروگاههای دیگر که از سرایر
روشها بهدستآمده در جدول  14مقایسه شده است .در این مقایسره،
هزینه تمامشده نصب هر میله صراعقهگیر بره ارتفراع  0و  0/1مترر بره
ترتیب برابر  4/2و  4/11میلیون ریال فررض شرده اسرت [ .]36-23از
طرفی برای ارتفاع  12متر به براال ،اسرتفاده از میلره سراده صراعقهگیر
مرسوم نبوده و بهجای آن از دکل استفاده میشود که هزینه تمامشرده
هر متر دکل نیز  3میلیون ریال در نظر گرفته شده است [.]36-23
با مقایسه نتایج مشخ میشود که روش پیشنهادی مقاله ضرمن
انتخاب مناسب محل نصب میلههای صاعقهگیر بهگونرهای کره بتواننرد
اثرات ناشی از تمامی ضربات مستقیم و غیرمستقیم صاعقه در محدوده
نیروگاه را پوشش دهند؛ با در نظرگرفتن نسبت هزینه بره مسراحت ،از
نظرر اقتصرادی نیرز نسربت برره روشهرای ارائهشرده در مراجر دیگررر
مقرونبهصرفهتر میباشد .ایرن موضروع بهخصرو بررای نیروگاههرای
بزرگ مهم است؛ چراکه انتخراب تعرداد و ارتفراع میلره صراعقهگیر برا
روشهای محافظهکارانره قبلری ،هزینره حفاظرت نیروگراه را بهصرورت
غیرضروری باال میبرد.

شکل  :19شبیهسازی نیروگاه خورشیدی در محیط MATLAB
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 نتیجهگیری-7
در این ملاله با اسرفاده از مدل الکرروهندسای و تئاوري گاوي غلراان
الگوریرمی براي طراحی حفاظت نیروگاههاي خورشیدي در برابر صاقله
 رو پیشنهادي با توجه به.بهکمک میلههاي صاقلهگیر معرفی گردید
ماهیت تصادفی نلطه برخورد صاقله به سطح زمین در محدوده نیروگاه
.بر پایه رو مونتکارلو پیادهسازي گردیده است
در روش پیشنهادی نخست متناسب با سطح حفاظت انتخابشده
 جریان بحرانی و فاصله حفاظت موردنیاز،برای نیروگاه توسط بهرهبردار
 فاصله آنها نسبت، پس از آن متناسب با ابعاد پنلها. تعیین میگردد
 تعداد و ارتفاع موردنیاز،به یکدیگر و طول و عرض محدوده نیروگاه
.میلههای صاعقهگیر قابل تعیین است
 به دلیل القای،ازآنجاکه حتی در صورت استفاده از میله صاعقهگیر
 احتمررال،ولترراژ ناش ری از برخررورد صرراعقه برره میلرره ب رر روی پنلهررا
آسیبدیدگی دیودهای بایپس پنلهای خورشیدی وجود دارد و مقدار
این ولتاژ القایی بره فاصرله برین میلره و پنرل وابسرته اسرت؛ در روش
 برررای جلرروگیری از آس ریبدیدگی پنلهررا در اثررر،پیشررنهادی مقالرره
 حداقل فاصله موردنیاز بین میلره صراعقهگیر ترا،اضافهولتاژهای القایی
پنل خورشیدی نیز تعیین و در جایرابی مناسرب میلرههای صراعقهگیر
.مورد استفاده قرار میگیرد
مقایسه هزینه پیادهسازی طرح حفاظتی به دست آمده از روش
پیشنهادی این مقاله برای یک نیروگاه خورشیدی بزرگ با هزینه
پیادهسازی طرح حفاظتی پیشنهادشده برای نیروگاههای کوچکتر که
 مزیت اقتصادی روش پیشنهادی،از روشهای قبلی به دست آمده است
 این موضوع خصوصا برای نیروگاههای بزرگ مهم.مقاله را تثیید میکند
 چراکه انتخاب تعداد و ارتفاع میله صاعقهگیر با روشهای.است
 هزینه حفاظت نیروگاه را بهصورت غیرضروری باال،محافظهکارانه قبلی
.میبرد
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