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  چكيده:
 كيلو وات به 20با ظرفيت  شبكه به فتوولتاييك متصل احداث نيروگاه امكان سنجيو  فني مطالعات براي بهينه روشي ارائه به در اين مقاله

تجهيزات اصلي يكي از و اينورتر  PVارائه مي شود، آرايه هاي  محل احداث نيروگاهطراحي و زاويه بهينه با توجه به مختصات جغرافيايي  منظور
 كاهشيزو ني خورشيد انرژي تابش از نيروگاه راندمان وري بهره افزايش سبب مناسبو زاويه  يدمانچ ،انتخاب ظرفيت. در اين زمينه هستند

 مساحت كمتر اشغالجهت  ،ييكفتوولتا هاي آرايه آرايش نيروگاه، احداث محل موقعيت جغرافيايي به توجه با ابتداو تلفات مي گردد.  هزينه
 PV، عدم سايه اندازي و زاويه بهينه نگهداري و تعمير سهولت براي و نصب زوايه بهينه PVآرايه هاي بين الزم فاصله كردن رعايت نيز و زمين

  ها براي دريافت حداكثر توان دريافتي از تابش خورشيد انجام مي شود.
 

  .PVsyst زاويه بهينه، سيستم فتوولتاييك، ،انرژي خورشيدي كليد واژه:
  

  مقدمه -1
يكي از اميد بخش ترين منابع انرژي تجديد سلول هاي خورشيدي 

در مقايسه با منابع  PVپذير را ارائه مي دهند. اگرچه سيستم هاي 
انرژي قديمي به داليل بهره وري پايين و هزينه ي باال، با چالش 

غير  PVهاي مهمي رو به رو هستند. عالوه بر اين نمايش هاي 
، PVبه دماي محيط سلول  PVقدرت خروجي ، و خطي هستند
بستگي دارد. در  PVعدم سايه اندازي و زاويه بهينه، تابش خورشيد

و براي شرايط آب و هوايي يكسان  خورشيد يكنواخت تابشيشرايط 
نتيجه ي عملكرد ولتاژ پاياني آن است. معموال  PVقدرت خروجي 

مجموعه يا تركيبات موازي متصل مي  چندپنل هاي متعددي به 
  .[1]شوند تا به بار مورد نياز دست پيدا كنند

متصل به ي سيستم هارت لتاييك به صووفتوژي نراعظم اقسمت 
متصل به شبكه ي سيستم هاد. ميگيرار قرده ستفارد اشبكه مو

ي هاه گاوبه منزله نيره كنداساير منابع توليد پرر كنادرلتاييك وفتو
با توجه به باال يق ميكنند. ربه شبكه تزرا لكتريكي ژي انر، اكوچك

بهينه  طراحييروگاه هاي فتوولتاييك بودن هزينه اوليه ساخت ن
 اطمينان قابليت مالي، گرفتن مسائلنظر در با نيروگاه اصلي اجزاي

در  است. ضروري امري نيروگاه زمين مساحت از بهينه استفاده و
 اينورتر ،PVآرايهمدل  انتخاب ،نيروگاه طراحي بهينهبه  اين مقاله

با استفاده دريافتي از خورشيد  )MPPحداكثر توان (و زاويه بهينه 
 .[2-1]مورد بررسي قرار مي گيرد PVsystاز نرم افزار 

   PVمباني فيزيكي و مدل رياضي  -2
با مواد نيمه هادي ساخته شده است كه مي تواند تابش  PVسلول 

خورشيد را به انرژي الكتريكي تبديل كند. بر اساس نظريه 
، مي توان آن را با يك منبع p-n نوع الكترونيك اتصال نيمه هادي

نشان  )1كل(در ش PVجريان توصيف كرد. مدل مدار معادل سلول 
موازي،  Iphشامل منبع ايده آل جريان مدار داده شده است. اين 

 [Rsh]و مقاومت موازي هر  Rsديود معكوس، مقاومت سري 
  . [4]است
Iph   جريان توليديPV  نسبت به تابش خورشيد و درجه حرارت
بيشتر خواهد بود. كاراكتر نيز  Iph. هرچه تابش قوي تر باشد، است

 به شكل زير توضيح داده شده است: PVخروجي يك سلول 

I
	 	

	 1	

	
	 	

		 1  

Io  جريان اشباع معكوس سلولPV  است كه عمدتا به دما بستگي
بار الكتريكي الكترون  qآمپر است)،  10دارد (مقدار آن 

)1.6  Kاست ،  PVدرجه حرارت سلول  T) است، 10
J/K 1.38 (ثابت بولتزمن  ضريب ايده آلي  A) است، 10

 PV ،Uجريان خروجي سلول  Si-mono ،(Iبراي  2/1است (



 

هاي معادل مربوط  مقاومت Rshو  PV ،Rsولتاژ خروجي سلول 
  .[1]به درجه حرارت هستند

) به طور گسترده اي در تجزيه و تحليل تئوري 1اگر چه رابطه (
مورد استفاده قرار گرفته است، اما بيان پنج پارامتر  PVسلول هاي 

در معادله ظاهر مي شوند، نه  Aو  Iph ،I0 ،Rsh ،Rsاز جمله 
تنها مربوط به درجه حرارت و ميزان اشباع است. اما تعيين آنها 

راحتي در برنامه مهندسي است، بنابراين ساده ايجاد دشواري و نا
  سازي زير را انجام مي دهيم.

تاثير كمي بر  Ishبسيار بزرگ است و  Rshبا توجه به اينكه  •
 جريان معكوس دارد، بنابراين مي توانيم ارزش

 V + IRs / Rsh .را ناديده بگيريم  

بسيار كوچك  Rكنيم، زيرا  تنظيم مي ISCرا برابر با  Iphجريان  •
  است.

در  I = Imو  U = UOC ،U = Umتعريف شرايط مدار باز  •
MPP.  

  
  PV سلول معادل مدار : مدل 1شكل

مي تواند به صورت زير  PVبنابراين معادله مشخصه خروجي سلول 
  بيان شود:

	1 1
C2Uoc

1	 																															 2  
  د.را مي توان به عنوان توصيف كر C2وC1 كه در آن 

C1 =(1-  ) exp (-	
	

)                                      (3)  

C1 =( 1) /ln (1-	 )                     (4)   

ولتاژ مدار باز  UOCاست و  PVبراي مدل  MPPولتاژ  Umكه 
uاست. از آنجا كه  ∈ O. U توان خروجي آرايه ،PV :است 

p	 u uIsc 	1 C1 exp
u

C2Uoc
1	 													 5  

، بلكه به نتنه تنها به مقاومت داخلي ش PVكارايي سلول هاي 
، ISCrefبستگي دارد. در اينجا،  نيز تابش، دماي آرايه و بار

UOCref ،Umref  وImref  را به عنوان پارامترهايPV  تحت
 Sref = 1000قرار مي دهيم، به عنوان مثال تابششرايط استاندارد 

W / m2  و دماي وضعيتTref = 25  درجه سانتي گراد، سپس
ISC ،UOC ،Um  وIm [3]جروابط زير نشان داد را مي توان با. 

Isc = Iscref .  (1 + a . ∆t 																																						 6 

Uoc = Uoc ref . ln ( e + b .∆T )(1- C. .∆T)        (7)            

Im = Imref .  (1 + a . ∆ )                             (8)   

Um = Umerf .ln ( e + b .	∆t )(1- c.	∆t)          (9)  
و مقادير  DS = (S/ Sref - 1)،)  DT = (T - Trefجايي كه 

) /° 025/0، )W	Cرا مي توان به ترتيب با عنوان  a ،b ،cمعمول 
نشان  )1( همانطور كه در شكل معرفي كرد. C ° 0028/0و  5/0

 PVداده شده است، با تغيير حالت شرايط، ويژگي خروجي سلول 
  نيز تغيير خواهد كرد.

  تخاب مدل ماژولان -1-2
 JA Solar آمده، به عمل هاي بررسي به توجه با ،لوماژ برند

270 w Polyبايد  است. شده انتخاب كره اي شركت يك از و
 كاهش نظير داليلي به بنا ها پنل شده انتخاب توان توجه داشت

 سهولت شده، اشغال مساحت كاهش ماژول، وات هر براي قيمت

 وزن كاهش ،ها PVآرايه   اتصاالت كاهش نگهداري، و تعمير

PV300معموال توان باالتر از ،بزرگ هاي نيروگاه انتخاب روند در ها 
 .[15 -8]مي شود انتخاب وات

-ولتاژ مشخصه منحني ترتيب به )2( و )1(شكل در همچنين
  .است شده آورده ماژول اين براي، يانتخاب پنل ابعادو PV جريان

در  JA Solar 270 w Poly: مشخصات فني ماژول 1جدول
  شرايط استاندارد

  نوع ماژول پلي كريستالي
 )Wتوان در نقطه بيشينه ( 270

16/9  )Aاتصال كوتاه (جريان  

63/8  )Aجريان در نقطه توان بيشينه ( 



 

30/38  )Vولتاژ مدار باز ( 

29/31  )Vولتاژ در نقطه بيشينه ( 

49/18  )%بازده ( 

 

  

 

 

جريان،  - ولتاژ )B(توان، منحني  - ولتاژ )Aمنحني(: 2شكل 
 درجه 25 دماي در خورشيد تابش تغييرات) Cمنحني (

  سانتيگراد

  
                                                           
 تعداد شاخه هاي موازي -  1

  ميليمتر برحسب شده انتخاب ماژول ابعاد: 3شكل 

  

  انتخاب زاويه بهينه آرايه -2-2

 44/35عرض باان، تهر شهر براي فتوولتاييك هاي پنل مقاله، اين در
 داده كمك بهها  PV نصب بهينه شيب و 14/51 جغرافيايي طول
 با ،تهران شهر در شده داد نشان نتايجPVsyst نرم افزار  هاي

 ميزان شود مي باعث جنوب به رو درجه 33 ثابت ي زاويه نصب

 افقي تابش به نسبت درصد 8 خورشيد، از ساليانه دريافتي تابش

با  kwh/1/1833مقدار تابش خورشيد از . [5]يابد افزايش
 افزايش خواهد يافت kwh/2136به مقدار بهينه انتخاب زاويه

 11 به افزايش اين ،)سال در بار 4 ( پنل شيب فصلي تغيير با

 تابش ميزان بيشترين تقريباً حالت اين در كه رسيد خواهد درصد

  .شد خواهد جذب ممكن

 

كثر انرژي دريافتي از ا: انتخاب زاويه بهينه در جهت حد4شكل 
  خورشي

  انتخاب مدل اينورتر -3

مي توان از اينورتر هاي با مدل هاي  KW 20 براي يك نيروگاه
هاي معتبر در طراحي و ساخت  يكي از شركت متفاوت استفاده كرد.

اين  براي طراحي. [10]مي باشدآلمان  SMAاينورتر ها شركت 
 توجه با Sunny Tripowerمدل اينورتر  يك مي توان ازنيروگاه 

به منظور شبيه سازي و  Sunny Designنرم افزار  برند اين به
  ها استفاده كرد. 1Stringآرايش 



 

  

  

 Sunny Tripower 20000 اينورتر: مشخصات فني 2جدول

TL در شرايط استاندارد  

Max. DC power (cos φ = 1) 20440 W 
Max. input voltage 1000 V 
MPP voltage range / rated 
input voltage 

320 V to 800 

V / 600 V 
Min. input voltage / start 
input voltage 

150 V / 188 V 

Max. input current input A / 
input B 

33 A / 33 A 

Number of independent MPP 
inputs / strings per MPP input 

2 / A:3; B:3 

  

  
با سطح ولتاژ  اينورترهاي چيدمان و انتخاب : حاالت5شكل 

  SMAشركت  برند استاندارد با
 بايد شده، انتخاب اينورتر و ماژول نوع به توجه با قسمت اين در

   .كرد بررسي را الزم توان ايجاد نحوه

  كيلو واتي 20اينورتر: يك عدد 

 270: توان ماژول W 

  :عدد 76تعداد ماژول 

  تعدادString  :عدد 4ها 

:تعداد ماژول هاي مورد نياز   
Npv =  20KW

270	W
 = 74/04 76 

 :رشتهتعداد ماژول هاي موازي در هر  

Nst =  76
4

 = 19 
:شاخه موازيولتاژ توليد شده در هر    

Pvmax =19 	38/30 = 727/7 V   

موازي با به چهار شاخه  kw 20در نهايت براي طراحي نيروگاه 
مورد نياز مي باشد كه بصورت زير نمايش داده  سطح ولتاژ يكسان

  مي شود.
String Voltage for input  A :	19 × 38/30 = 727/7  <  
800    ok 

 انتخاب هاي موازيسطح ولتاژ شاخه  شود، مي مشاهده كه همانطو

  .باشد مي صحيح نيز فني شرايط لحاظ از شده
 نيروگاه در فتوولتاييك هاي آرايه چيدمان -3-1

در اين قسمت بعد از انتخاب تجهيزات نحوه قرار گرفتن از لحاظ 
همانطور كه در شكل  عدم سايه اندازي مورد بررسي قرار مي گيرد.

شاخه  4اينورتر به صورت آرايه ها به . آرايش [7]مشاهده مي شود 6
نقشه سه بعدي در نرم افزار  توجه بهمي باشد، با  تايي 19موازي 

PVsyst  [6]به صورت زير مي باشدچيدمان پنل ها. 

  

 
   نيروگاهو مقدار سايه اندازي  ها پانل چيدمان نحوه: 6شكل 

  PVSyst نرم افزار از استفاده با نيروگاه فني مطالعات -4
 افزار نرم با آمده بدست بهينه شرايط اعمال از بعداين حالت،  در

مربوط  شود، مي مشاهده زير نمودار در كه .استخراج شده مطالعات
 افزايش دليل به مقدار توليد و تزريق توان به شبكه مي باشد كهبه 

 33بهينه نصب زاويه در مترمربع واحد بر انرژي دريافت ميزان
 .[11]را نشان مي دهدگرفته  شكل درجه



 

 

 مقدار توليد و تزريق توان به شبكه  :7شكل 

  
) b، تجهيزات و دريافتي انرژي تلفات ماهانه نمودار) a: 8شكل 

  سال مختلف هاي ماه در توليد توان نيروگاه

 PV) دو گروه تلفات به ازاي انرژي توليد شده توسط a-8در شكل (

ول تلفات در طها در خروجي اينورتر در سيستم به صورت ميانگين 
يك ماه مشاهده مي شود. كه در ماه هاي گرم سال به دليل گرماي 

  .[14]محيط و تابش بيشتر خورشيد اين تلفات بيشتر است
 سال يك طول در نيروگاه عملكرد نشان دهنده ضريب )b-8شكل (

 درصد 84 به آن راندمان ساالنه ميانگين مقاله، اين در كه باشد مي

 درصد 91تا 80 بين آن حالت بهترين كلي، حالت در و است رسيده

 ميزان به شبكه شده به تزريق انرژي ميزان تقسيم از كه باشد مي

  .[16]آيد مي دست به ها PVسوي از دريافتي انرژي

  
  اندازي سايه تلفات نمودار: 9شكل 

  
 تزريق تا خورشيد تابش از نيروگاه كل تلفات : شماتيك10شكل 

   شبكه به انرژي
تابش خورشيد  انرژي دريافت زمان از سيستم كل تلفات شماتيك

 مدت در را شبكه به انرژي كل تزريق ميزان تا افق سطح واحد رد

 راندمان علت به تلفات بيشترين %-10كه دهد مي نشان سال يك

-12]باشد مي محيط حرارت درجه و استاندارد شرايط در ها پانل

 ساعت كيلو وات 41518  ها پانل مجموعه انرژي . دريافت[13
به  تلفات سيستمي كسر از پس كه بوده نيروگاه مجموعه در

   .است رسيده شبكه به تزريق زمان در ساعت كيلو وات 35920
  نتيجه گيري - 5



 

 نيروگاه طراحي بهينه انتخاب براي اجرايي روشي مقاله، اين در

 ولتاژ نظير آرايه ها شرايط تجهيزات تنفگر نظر در با يكيفتوولتا

 اينورتر ورودي جريان و ولتاژ محدوده و همچنين خروجي، توان و

 آرايش براي موجود گوناگون هاي حالت ميان ازد. ش پيشنهاد

 نظير ي موارد گرفتن نظر در با انتخابي آرايش نيروگاه، هاي اينورتر

 اطمينان قابليت و هزينه كمترين ين،مز مساحت از بهينه استفاده

 شيب كييفتوولتا هاي آرايه آرايش درانتخاب شده. بنابراين  باال

 انرژي پتانسيل از نيروگاهراندمان  افزايش براي ها پنل بهينه

 در و اسبهمح PVSystبا استفاده از نرم افزار  موجود خورشيدي

 اشغال با پنل 19 با رشته 4 در مزرعه اين همچنين. شد طراحي

و راندمان اين سايت  طراحي مربع متر 180 حدود در ي مساحت
توان به  ساالنه مي باشد. همچنين تزريق % 1/84 حدودخورشيدي 

 افزار نرم شبيه سازي از استفاده با نيروگاه اين شبكه سراسري
PVSyst انرژي مي باشد. ساعت وات مگا 170/36 معادل  
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