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نصب وراه اندازی نیروگاه های خورشیدی
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عناوین دوره
نکات مورد نظر برای نظارت برمراحل طراحی •
بررسی استانداردهای موجود•
نحوه نظارت برمراحل نصب وراه اندازی•
نظارت برتجهیزات الکتریکی•
نظارت بر پنل های خورشیدی و نحوه سیم کشی•
ایمنی درکارگاه•
سیستم زمین و همبندی•
سیستم حفاظت دربرابرصاعقه•
نظارت برراه اندازی•
بررسی انواع بیمه درنیروگاه های خورشیدی•
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تذکرات
شارآن این فایل فقط مخصوص سایت آقای محمد پرهام فرمی باشد وانت•

.درفضای مجازی غیرمجازمی باشد

•www.parhamfar.com

•En.parhamfar@gmail.com
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انواع مختلف نیروگاه های خورشیدی
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استانداردها
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استانداردها
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استانداردها

Solar photovoltaic energy systems
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استانداردها
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استانداردها
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استانداردها
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استانداردها
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استانداردها
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استانداردها
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استانداردها
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استانداردها
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استانداردها
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استانداردها
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استانداردها
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بخش دوم

مراحل توسعه و ایجاد یک 
پروژه نیروگاه خورشیدی
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Project Development Stages
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Project Development Stages
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بخش سوم

مراحل مختلف طراحی
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مراحل طراحی

-DC SYSTEM

-PV Array Design

-Inverter Sizing

-Cable Selection and Sizing

-Module and String Cables

-Main DC Cable

-Combiner Boxes
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مراحل طراحی

String Fuses/Miniature Circuit Breakers(MCBs)

-DC Switching

-AC Cabling

-AC Switchgear

-Sizing and Selecting Transformers

-Earthing and Surge Protection

-GRID CONNECTION
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DC SYSTEM

وحرارتیشرایطحداقلکهباشدبصورتیاجزابایدDCدرسیستم
ریستالکمونوپنلهایبرایبنابراین.باشدداشتهراولتاژمحدودیت

:داشتخواهیمکریستالپلیو

• Minimum Voltage Rating: VOC(STC) × 1.15

• Minimum Current Rating: SC(STC) × 1.25
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What is string Sizing
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سایزینگ هراسترینگ برای چه علت اهمیت دارد؟

operatingآنبهکهکنندمیعملخاصیولتاژدررنجاینورترها
range.جرندراینهراسترینگخروجیبایدبنابراین.گویندمی
باشدداشتهرابازدهبیشترینکهاینوبرایقرارگیرد

maximumباید power point (MPP) rangکارکند.

ارنمیکاینورترباشدکمترازحدمعمولاسترینگولتاژکهدرصورتی
میجخارگارانتیازشرایطباشدمجازحدازبیشکهودرصورتیکند

.گردد
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Inverter Sizing

ماکزیممبایدکمترازروزدمایدرسردترینVOCمداربازولتاژماکزیمم•
,VINV))باشداینورترسیدیورودیولتاژ DC MAX).)

.باشدداشتهراآرایهجریانماکزیممتحملبایداینورتر•

شدنبیشترازولتاژخاموشبایدروزدمایدرگرمترینمداربازولتاژحداقل•
.باشداینورتر

دردماهاینقاطدرتماماینورترآرایهMPPشاملاینورتربایدMPPرنج•
.باشدمختلف
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مشخصات پنل
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مشخصات اینورتر
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حداقل اندازه استرینگ
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حدکثر اندازه استرینگ
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MPP rangeچک کردن 
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NOCTمشخصات آب وهوایی و شرایط 

بودهسلسیوس33.3سالزمانسردترین
(weather.com)است
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بررسی افزایش ولتاژدرسردترین روزسال
کهNOCTباشرایطدماییاختالفواستبوده33.3منفیکهسالزمانسردترینبهتوجهبا

دماییاختالفدرجه77.3درکلبرایوهردرجهبرایدرزیرباشدمیگرادسانتیدرجه44
.استشدهمحاسبهولتاژافزایشماکزیمم
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المحاسبات بهینه استرینگ باتوجه به سردترین دمای س
وبرایباشدمیسالنقطهدرسردترینهرپنلهرخروجیبرایولت58.486محاسباتطبق

بنابراینبیشتراستباشدمیمجازرنجکهولت600مقدارازاین12یعنیپنلتعدادبیشترین
.یابدکاهشولتاژتاکمترکنیمراپنلهاتعدادباید
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ولتاژنهایی درسردترین روز
ودررنچنمودخواهدتجربهراآلایدهولتاژشرایطبرسدعدد10وبهیابدکاهشکهپنل2مقدار

.باشدمیاستاندارد
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گرمترین روز سال ومحاسبات
باالترازدرجه12.7کهباشدمیگرادسانتیدرجه56.7سالروزگرمترینمربوطهازسایت
برایداشتخواهدتغییرات0.377ماکزیممتوانکهحسابوبااینباشدمیاستانداردشرایط

.نمودخواهیمتجربهولتاژکاهشولت1.87حدوددماییتفاوتاین
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گرمترین روز سال ومحاسبات
بنابراین.یابدمیکاهشولت37.4حدودبهولتاژدرقبلگرفتهصورتمحاسباتبهتوجهبا

ازمقدارولتاژاسترینگعدد7یعنیخورشیدیهایپنلحداقلمقداردرتعداداینباضرب
داقلحیاکنیماضافهآنبهعددیکبایدوبنابراینیابدمیکاهشولت270یعنیآنحداقل

.باشدمی8حدودخورشیدیپنلهایتعداد
.باشدمیعدد10تا8بینطراحیاینبرایرنجبهترینبنابراین
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PVsystشبیه سازی با نرم افزار

ازنرموانتمیوپنلاینورتربینهماهنگیوولتاژعملکرددقیقتعیینبرای•
صمشخاینورتروپنلنوعابتدامنظوراینبرای.نموداستفادهPvsystافزار
.گرددمیانجامسازیشبیهازآنپسوگرددمی

:استشدهسازیشبیهکیلوواتی100پروژهیکنمونهعنوانبه
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PVsystشبیه سازی با نرم افزار

تا19هرکدامکهاسترینگتا16بایدشدهانجامسازیشبیهطبقپروژهاینبرای
.باشدمی2MMPTدارایاینورترنوعاینالبته.باشیمداشتهباشد

ممکنحالتدرسردترینوولت606گرادسانتیدرجه60درآنولتاژکمترین
.باشدمیولت985ولتاژوبیشترین
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PVsystشبیه سازی با نرم افزار 
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اقدامات اولیه
، فضای درابتدا باید با بازدید اولیه ازمحل برآوردهای موردنیاز

مناسب جهت نصب ، حفاظت وایمنی  ساختگاه نصب 
.وساختمان جهت احداث مورد بررسی قرارگیرد
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عملیات طراحی
یهوتهنیروگاهطراحی،محلازوبازدیدمقدماتیازبررسیپس

دولممانندتجهیزاتانتخاباجرایی،هاینقشهوفنیمشخصات
،نگهدارندههایپایهوسازهطراحیاینورتر،خورشیدی،های

بایدکهشببهاتصالجهتالزمطراحیوومتعلقاتتابلوها،کابلها
.قرارگیرندنظارتوارزیابیمورد
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برمراحل طراحی نکات مورد نظر برای نظارت 
مانندافزارهایینرمدرنیروگاهسازیشبیهبررسی➢

Pvsyst

وشدهمعرفیافزارهایدرنرمتجهیزاتبرندبررسی➢
آرایه،هااسترینگتعداد-بایکدیگرتجهیزاتسازگاری

..وپنلهاواینورترکاریولتاژمحدوده-ها
مطلقجنوبومناسبزاویهبررسی➢
دورهایسایهبهتوجهباشدهسازیشبیهطرحبررسی➢

ونزدیک
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برمراحل طراحی نکات مورد نظر برای نظارت 
SLDبررسی➢ , Layout

هاحفاظت➢
هابرقتابلو➢
ترانسفورماتورها➢
همبندیوزمینسیستم➢
دربرابرصاعقهحفاظت➢
سازهمحاسبات➢
ساختماناستقامتمحاسبات➢
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Rooftopمزیت های  نیروگاه های 
وبکهشوتلفاتهستندنهاییکنندهمصرفبهنزدیک➢

.دهدمیکاهشراخط
دباشنمیخطاحداثجهتاضافیهایهزینهنیازمند➢
میزمینکمبودمشکلکهدرجاهاییشودمیباعث➢

.گردداستفادههاازبامباشد
کهشببهمتصلهایسیستمجهتدرآمدزاییکسب➢
بکهازشمستقلهایسیستمجهتشبکهبهنیازعدم➢
Netوقتیفوقازدوحالتاستفادهامکان➢ metering

باشد
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Rooftopمزیت های  نیروگاه های 
توسعهکشورهای)برققبوضهایهزینهکاهش➢

(تاسواقعیانرژیوبرقهایتعرفهکهجایی-یافته
کهکندمیایجادشماملکبررویایافزودهارزش➢

یشتریبتبلیغاتتوانیدنیزمیآنفروشجهتدرآینده
.نمایید

برانصهاسیستماینکهافرادیازکشورهادربرخی➢
یناکهباشندمیمالیاتیهایمعافیتدارایاندکرده
برایتوانیمنیزمیماکههستکارهاییازراهیکی

.نماییماستفادهتجدیدپذیرهاتوسعه
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Rooftopمزیت های  نیروگاه های 
روتعمیوباالاطمینانقابلیتباانرژیازیکلذت➢

پاییننگهداری

درکشورهای)مناسباندازیوراهنصبهایهزینه➢
(دالرسنت1تا0.7واتی-یافتهتوسعه

هادولتحمایت➢
کربنکاهشوزیستمحیطبهکمک➢
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شماتیک نیروگاه خانگی  
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(Non-domestic PV Rooftop Schematic)شماتیک نیروگاه  غیرخانگی  

www.parhamfar.com 52



BAPV and BIPV

کهگردندمیتقسیمدودستهبهخانگیهایسیستم
.نماییدمشاهدهدرشکلتوانیدمیراآنهاهردوتفاوت

Building Applied PV (BAPV)

Building Integrated PV (BIPV)
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rooftopتلفات حرارتی مدول ها در
سطحهبنسبتبیشتریحرارتدرمعرضبامبررویهایمدولکهایندلیلبه

نسبتتواندمیدرصد14تاحتیباشدوبیشترمیدرآنهاتلفات.قراردارندزمین
سیستمبنحویبایدبنابراین.باشندداشتهراندمانکاهشاستانداردشرایطبه

.باشدتریمناسبتهویهامکانکهشوندهانصب
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بررسی انواع مدول های تجاری و غیرتجاری
:نماییدمیمشاهدهرارایجهایمدولزیردرشکل➢
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بخش سوم

بررسی انواع مدول ها
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بررسی انواع مدول های تجاری و غیرتجاری
• Heterojunction with intrinsic thin-film layer 
(HIT):Modules are composed of a mono-thin 
c-Si wafer surrounded by ultra-thin a-Si layers.

• Crystalline Silicon (c-Si)

• Thin-film:class includes semiconductors 
made from:

Amorphous Silicon (a-Si).
Cadmium Telluride (CdTe).
Copper Indium Selenide (CIS).
Copper Indium (Gallium) Di-Selenide
(CIGS/CIS).
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2015مقایسه راندمان های مختلف تا سال 
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2015مقایسه راندمان های مختلف تا سال 
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ریستالیبررسی مدول فتوولتاییک با تکنولوژ ی ک
.باشددرصد16حداقلمدولراندمان➢

(پاسکال5400معادل)استانداردمطابقباراستاتیکیتحمل➢
.باشد

.باشدسلسیوسدرجه85الی-40ازکارکرددمایبازه➢

.باشدبایپسدیودمجهزبههامدول➢

Temperedازجنسآنرویشیشه➢ glassباشد.
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ریستالیبررسی مدول فتوولتاییک با تکنولوژ ی ک
ترطوب،غبارگردو،اقلیمیومحیطیشرایطتحمل➢

باشدداشتهرازدگیویخ
طبقبرمعتکیفیتوساختاستانداردهایگواهیداشتن➢

وشماره(IEC61215)11881شمارهملیاستاندارد
.باشدداشتهرا(IEC61730)112741-1ملی

المللیبیناستانداردهایدیگرگواهیدارابودن➢
IEC,VDE,TUV,ULدپیشنهاهامدولدرانتخابمرتبط

.گرددمی
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ریستالیبررسی مدول فتوولتاییک با تکنولوژ ی ک
بررسیبایدمیوعملکردکارکردوراندمانعمرطول➢

90کمترازنبایداولسال10درزمانراندمان.گردد
80کمترازنبایدسالپنجوودربیستگردددرصد
.باشددرصد

اخلیداتصاالتبرایاستفادهموردهایسیموهاکابل➢
هاابلسرکبهمجهزبایستمیفتوولتاییکهایمدول

اشدبمناسبواتصاالتاستانداردسیدیهایرابط،
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ریستالیبررسی مدول فتوولتاییک با تکنولوژ ی ک

هکشودانتخاببایدایگونهبههامدولوتوانتعداد➢
ابهررشتهوجریانولتاژآنها،کردنموازیوازسریپس

انتخابیاینورترورودیوجریانولتاژمشخصات
.باشدداشتهسازگارسی
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ریستالیبررسی مدول فتوولتاییک با تکنولوژ ی ک

مواردشاملبایدمدولفنیمشخصاتوکاتالوگ➢
:زیرباشد

،مدولابعاد،،راندمانمدولتوان،سازندهونشاننام-
تاه،کواتصالجریانمدول،پشتوجلوییمحافظنوعوزن،
ولتاژمدارباز،ولتاژ،کارینقطهدربیشترینجریان

عمر،ولدرطتوانافتویافرسایش،کارینقطهدربیشترین
شدهرعایتاستانداردهای
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ریستالیبررسی مدول فتوولتاییک با تکنولوژ ی ک
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JA SOLARبررسی کاتالوگ برند 
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JA SOLARبررسی کاتالوگ برند 
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JA SOLARبررسی کاتالوگ برند 
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JA SOLARبررسی کاتالوگ برند 
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JA SOLARبررسی کاتالوگ برند 
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JA SOLARبررسی کاتالوگ برند 
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JA SOLARبررسی کاتالوگ برند 
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JA SOLARبررسی کاتالوگ برند 
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بخش چهارم

سازه : بخش چهارم 
نگهدارنده
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زاویه نصب بهینه

واسبهمحپیمانکارتوسطبرسازههامدولبهینهنصبزاویه
www.softbargh.ir.اجراشود
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استانداردهای نصب-سازه نگهدارنده

گردندنصبایگونهبهبایدفتوولتاییکهایمدولتمامی
وهمچنینمدولپایینوباالهایقسمتنمودنتمیزکه

.پذیرباشدامکانهامدولاتصاالتجعبهبهدسترسی

یبآسدلیلبه(ازگالوانیزهبعد)درمحلسوراخکاریانجام-
وزدگیزنگلحاظبهسوراخدرمحلسازهپذیرشدن
.باشدپذیرنمیامکانخوردگی
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استانداردهای نصب-سازه نگهدارنده

سیستمبرایشالودهاجرایوطراحیضوابطرعایت-
ملیتمقرراوهفتمنهممباحثمطابقبایدفوالدیساختمان
.باشدساختمان
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استانداردهای نصب-سازه نگهدارنده

نامیکیدیماهیتبهتوجهبامهرهوپیچتوسطدراتصاالت-
ریازواشرفنهاپیچتمامیبرایبایستمیالزامابارباد

.نموداستفادهوواشرتخت
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استانداردهای نصب-سازه نگهدارنده

شدهزرگبویاسوراخلوبیاییدرسوراخپیچکهدرصورتی-
رهومهزیرپیچازواشرمناسبکهاستالزمشودمینصب
.شوداستفاده

تکاییاواصطکاکیعملکردباهاپیچکردنومحکمبستن-
انساختمملیمقرراتدهممبحثضوابطبامطابقباید
.باشد
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استانداردهای نصب-سازه نگهدارنده

،پوشیده،ازمسطحاعمبامبررویسازهنصبدرصورت-
.استالزامیدربرابررطوبتباممقاومتحفظ،شیبدار

ورتودرصباشدمجازنمیبامرطوبتیعایقرویسوراخکاری-
.شودترمیممیبایستانجام

ت،حرکازواژگونیجلوگیریبرایالزماقداماتاستضروری-
جاییهجابیاازواژگونیناشیازآسیبجلوگیریمنظوربهوغیره
.شودانجامسازه
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استانداردهای نصب-سازه نگهدارنده

:دهندپوششزیررااستانداردبایدسازندگان-

ISO 9001:2000
یبانیپشتجهتمداومفعالیتبرایراخودتواناییهمچنین

.دهندارایهمحصوالت
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سازه های باتراکر
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سازه های باتراکر
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سازه های باتراکر
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سازه های نصب ثابت
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مشخصات سازه های نصب ثابت

کاتالوگدرمشخصاتیچنیندرایرانکنندگانبیشترتولید
راموارداینتمامناظربایدیکوبنابراینندارندهاشون

.نمایددریافتمجریوازسازنده
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مشخصات سازه های نصب ثابت
هاسازهبرایتجهیزاتیلیستچنینبایدکنندگانتولید
.نمایدبررسیآنهاراتاناظربتواندباشندداشته
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مشخصات سازه های نصب ثابت
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مشخصات سازه
تولیدیکدرکاتالوگ

قطعاتتمامبایدکننده
همانندآنوتوضیحات

مشخصروبروشکل
.باشد
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سازه های قابل تنظیم
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سازه های شناور
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سازه های شناور
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سازه های پارکینگ
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سازه های پارکینگ
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مراحل نصب-سازه های پارکینگ
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روش های نصب جدید
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سازه های مربوط به سقف شیب دار
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سازه های مربوط به سقف شیب دار
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سازه های مربوط به سقف شیب دار
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سازه های مربوط به سقف شیب دار
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رسازه های بازاویه برروی سقف شیب دا
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نکته مهم

نداسیونفودستورالعملنماییدمیتامینراسازههرشرکتیاز
.بخواهیددفترمحاسباتباهمراهراآننصبونحوه

لدردستورالعمبندیباقراردادنبتواندگذارشایدقانون
ارایهازآنوپسنصبروشتاییدبهملزمراسازندهشرکت
.بکندالزمهایگارانتی
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بخش پنجم

اینورتر
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اینورتر

.باشداهکوتدربرابراتصالحفاظتسیستمبهمجهزباید-
.باشدزمینخطایحفاظتسیستممجهزبه-
،بارشناسایی)مختلفدرشرایطاتوماتیکعملکرد-

(دمجداتصال-ولتاژاضافه-باراضافه-standby   حالت
باشد

ارباشدبویااضافهباالازدمایجلوگیریسیستممجهزبه-
(Overload-Over temp)
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اینورتر

لحداقراکارکردیاطالعاتارسالوانتقال،ثبتامکان-
.باشدداشتهکامپیوتریدرگاهازطریق
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اینورتر

.استالزامیDCبارقطعازکلیداستفاده-
تافروشوخدماتسال5تاتعویضضمانتگواهیارایه-
.باشدراداشتهسال15
لیماستانداردطبقمعتبراستانداردهایگواهیداشتن-

بیناستانداردهایویا(IEC61727)11859شماره
IEC62109-IEEE1547-ul1741—61000المللی

www.parhamfar.com 110



اینورتر
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اینورتر
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اینورتر
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اینورتر
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اینورتر
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اینورتر

www.parhamfar.com 116



اینورتر
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بخش ششم

سیم کشی و اتصاالت
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سیم کشی و اتصاالت

وولتاژاشدبساتبادستورالعملبامطابقبایدهاکابلکلیه-
برابرباDCسمتو1000/600برابرباACسمت

.باشدمی1800/1500
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سیم کشی و اتصاالت
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سیم کشی و اتصاالت
xlpeoویاXLPEباعایقازکابلهاDCهایجریانبرای
UVهدربرابراشعبایستمیکابلهااین.گردداستفاده
.باشندمقاوم

Halogen freeمسازجنسبایدهاکابلهادی.باشد
انعطافوافشانازنوعوهادیتک،شدهاندودقلع

.ودنماستفادهنبایدچندرشتهازکابلهای.پذیرباشد
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سیم کشی و اتصاالت
برابرحداقلبایدDCدرسمتاستفادهموردسایزکابل-

میلیمترمربع4حداقل.باشدمدولخروجیکابلباسایز

XLPEویاPVCباعایقازکابلهایبایدACسمتبرای-
.نموداستفادهانعطافقابل،چندرشتهیایک

ایدبهمگیآزاددرفضایمورداستفادهکابلهایروکش-
.باشدUVدربرابراشعهمقاوم
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سیم کشی و اتصاالت
بااستفادهACدرسمتنیزآلومینیومکابلهایازاستفاده-

.نداردمشکلیمناسبتجهیزاتوازکابلشوها

ازماژولخروجیکابلبخشبهمربوطکلولتاژافت-
بیشنبایدشبکهبهمتصلاینورترتاورودیفتوولتاییک

(IEC60363-7-712).باشددرصد3از
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سیم کشی و اتصاالت
بهلمتصاینورترخروجیبهمربوطکلولتاژافت-

نبایدصالاتونقطهاصلیتوزیعتابلوتاورودیشبکه
.باشددرصد2ازبیش

ایهبستتوسطبایدهاکاندویتوکابلهاکلیه-
ویاشوندومحکممتصلبامدیوارهایبهمناسب

نصبحلمساختگاهبهکهباشندداشتهمسیرمناسبی
نبایدیدرمسیرافقهابستاینفاصله.نرسدآسیبی
مترباشدسانتی100بیشتراز
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سیم کشی و اتصاالت

اندودقلعبایدهاوسیمDCکابلهایهادینوک-
فادهاستمناسبکابلشو/ووایرشوسرسیموازشده
وجودمهایرشتهوشکستنآشفتگیتاازایجاد.شود

.شودجلوگیریوکابلهاهادرسیم
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بخش هفتم

سیستم اتصال به زمین وحفاظت دربرابرصاعقه
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سیستم اتصال زمین
کهشودطراحیایگونهبهبایدسیستماین-

اییکفتوولتدرسامانهخطرناکولتاژهایازبروزاضافه
سازگاریبهوهمچنیننمایدجلوگیری

.نمایدکمک(EMC)الکترومغناطیسی
برایتوانمیمشترکزمینبهاتصالسیستمازهمان-

ستمسیاین.نموداستفادهنیزخورشیدیهایسامانه
ملیمقررات13مبحث4-10-1پبندشرایطباید

.باشدداشتهرا(اساسیالکترود)ساختمان

www.parhamfar.com 127



سیستم اتصال زمین
واساسیسادهالکترود
سادهزمیندالکترو:شودمیتعریفالکتروددونوعمختلفبرقانشعاباتبرای

هردونوعیبرا)اساسیوالکترود(فشارضعیفخنثیهادیبهوصلبرایفقط)
(وایمنیسیستمحفاظت:زمین

طولاباستانداردهایمیلهازاستفادهسادهالکتروداجرایبرایمتداولروش
عمیقرچاهدایصفحهازالکتروداستفادهاساسیالکترودوبرایدومترازبیش
کارهماین.نموداستفادهمفتولیچندازسیمتواننیزمیچاهجایبه.استبوده

الکترودبهنسبتزمیناصلیترمینالتازمینالکترودهایبودنازنظراقتصادی
مهرهویچپوبستیاجوشباصفحهبهسیماتصالنقاطایجادکهایصفحه
.داردمحسوسیبرتریناپذیراستاجتنابدرآن
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انواع دیگرالکترود اساسی
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سیستم اتصال زمین
بمناسگیریتصمیمعدموزمیناتصالسیستم-

دستورالعملدرتهیه
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سیستم اتصال زمین
مناسبالکترودشرایطIEC62305استانداردنظراگربرطبقموردالکترود-

مستقلرودالکتاجرایبهمنظورنیازباشدبدینگیررانیزداشتهصاعقهبرای
ایدبزیرشکلطبقشودمجزانصبالکترودکهدرصورتی.بودنخواهد
.گردندهبمند
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سیستم اتصال زمین
ابلهاکوسینیتابلواستراکچر،ها،مدولفریمازجملههادیهایبدنهتمام-

یحفاظتهادیازطریقبایدبرقدارشوداستممکنکهاینورتروبدنه
(PE)شوندزمین.

جریانتحمل،ضمنمدارخروجیودرسمتهامدولدرسمتزمینهادی
.باشندنیزداشتهراکوتاهاتصالجریانتحملبایددایمی
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سیستم اتصال زمین
تودرنهایبودههمبندالکتریکیازلحاظبایددراستراکچرموجوداجزا-

.گرددمتصلزمیناتصالسیستمبهبایداستراکچر

برایمیلیمترمربع6سایزباحداقلبایدوسازههامدولهمبندیهادی-
(IEC62548).باشدآلومینیومبرایمیلیمترمربع10حداقلوهادیجنس

ینهشبهازیکدیگروبافاصلهمتفاوتنقطه2ازحداقلبایستاستراکچرمی-
.باشدمتصلزمینسیستم

بازرسیتاامکانباشدایگونهبهبایدزمینبهاتصالسیستمالکترود-
.باشدفراهمآنموجودازشرایطوبازدید
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صاعقه گیرخارجی و تناقضات دستورالعمل
ساتبا

میررسیبباهمکهگردیممیتناقضاتیمتوجهدستورالعملمتنمطالعهبا-
.نماییم

www.parhamfar.com 134



بررسی سیستم صاعقه گیر
متوجهاتشودانجامریسکارزیابییکبایدگیرصاعقهسیستمبرای-

؟خیریاباشدگیرمیصاعقهنیازمندنیروگاهاینشویم
رمیمعتباستانداردهایتوسطریسکارزیابیمحاسباتجهتهمینبه-

.شودانجامتواند
اشدبمیسختوپیچیدهمحاسباتیازلحاظپروژهیکریسکارزیابی-

واندتمیطراحیمراحلاینتمامکهاستشدهطراحیافزارینرمبنابراین
توسطراالزمبررسیتابودوناظرقادرخواهدشودافزارانجامنرماینتوسط
.دهدانجامافزارنرماین
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بررسی سیستم صاعقه گیر
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بررسی سیستم صاعقه گیر
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بررسی سیستم صاعقه گیر
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بررسی سیستم صاعقه گیر
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بررسی سیستم صاعقه گیر
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PVLPS
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PVLPS
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PVLPS
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PVLPS
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PVLPS
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PVLPS
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بخش هشتم

dc,acتابلو های -
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DCشرایط حذف تابلو 
چنانچهانشعاب،برابرظرفیت2بهمحدودخورشیدیهایدرسامانه-

هااسترینگتعدادکهدرصورتی،وکمتربادوورودیدراینورترهای
درورودیسویچDCبهمجهزشدهواینورترنصببودهاینورتربرابرباورودی

نیروگاهبرای2تایپباحداقلدربرابرسرجحفاظتسیستمبهمجهزوها
برایسیدیدرسمت1+2تایپوحداقلگیرخارجیصاعقهبدونهای

راهراسترینگتوانمیباشدخودگیرخارجیصاعقهدارایهاینیروگاه
حذفراDCتابلوونمودمتصلاینورتربهواسطههیچوبدونمستقیما
.نمود
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DCتابلو  توزیع 

ودرصورتجداباشندبایدDC,Acتابلوهایاالمکانحتیشودمیتوصیه-
هردوقسمتتوانمیتوزیعشرکتوموافقتجداسازیامکانعدم

گذاریناممجزاکامالبصورتبایدوهربخشنموداجراتابلورادریک
.شود

نصبنیزوتابلوهاتجهیزاتتمامبررویوهشدارایمنیعالیماستالزم--
.گردد

دربرابرجریانحفاظتخاطرعدمبهDCمینیاتوریازکلیدهایاستفاده--
.شوداستفادهgpvفیوزهایازوبایدباشدمینامناسببرگشتیهای
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DCتابلو  توزیع 
زیرمیبصورتاسترینگجریانحفاظتبرایمناسبفیوزانتخابنحوه-

:باشد

.گرددارسترنصبسرجیکMpptهرازایبهبایدسیدیدرسمت
10بیشترازاینورترتاهاآرایهیااسترینگخروجیبینکابلطولکهدرصورتی
.گرددنصبDCارسترسرج،نیزاسترینگخروجیدرمحلبایدمترباشد

درصد20بیشترازبایداستفادهموردارسترهاینامیولتاژحداقل-
.باشد(دماییضریبدرنظرگرفتنبدون)هاولتاژمداربازاسترینگ
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DCتابلو  توزیع 
درمحیطخارجیگیرهایصاعقهویاگیرصاعقهمیلهوجوددرصورت-

.باشد(B+C)یا2+1بایداستفادهموردارسترهایکالس،نیروگاه

السازارسترکاستفادهگیرخارجیصاعقهیاومیلهوجودعدمودرصورت-
cتوزیعدرتابلو2تایپیاDCبودخواهدکافی.

ازکلیدباید.نباشدDCبارقطعکالسبهمجهزاینورترکهدرصورتی-
DCتوزیعدرتابلومناسبنامیباجریانبارزیرقطعقابلDCقبل

.گردداستفادهازاینورتر
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DCتابلو  توزیع 

ازترمینالاستفادهدرصورتDCدرسمتولتاژهابودنباالبهتوجهبا-
وجهتاستفادهموردهایترمینالعایقیولتاژبهبایستمیDCدرتابلو
.شود

استفادهموردکابلهایوسیمDCدرسمتولتاژهابودنباالبهتوجهبا-
.باشندمناسبولتاژوعایقدارایبایدDCدرتابلو
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ACتابلو  توزیع 

.گرددنصباینورتربهنزدیکبایداالمکانحتیACتوزیعتابلو-

مطابقIP55حداقلحفاظتدرجهبامناسبازجنسبایدمیتابلواین-
توزیعشرکتتاییدیهودارایIEC60670-24ویا8620ملیبااستاندارد

ایروسهاوترمینالارسترسرج،فیوزنصبمخصوصهایریلدارایو
.باشندتجهیزات

توزیعتشرکمگرآنکهباشدمجزاکنتورخورشیدیتابلوشودمیتوصیه-
.نمایدموافقتورودیبرقدرتابلوآننصببهنسبت
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ACتابلو  توزیع 

جیخروکهتوزیعتابلووجوددرنیروگاهاینورترچندوجوددرصورت-
.استالزامیشودتجمیعدرآنهااینورتر

پلدومینیاتوریازکلیدتکفازاینورترهایدرخروجیT-N-C-Sدرسیستم-
(1P+N)چهارپلمینیاتوریازکلیدفازسهاینورترهایودرخروجی
(3p+N)تیپBگرددمیاستفاده.

لپتکمینیاتوریازکلیدتکفازاینورترهایدرخروجیTNCدرسیستم-
(1P)تیپBلپسهمینیاتوریازکلیدفازسهاینورترهایدرخروجیو
(3p)شودمیاستفاده.
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ACتابلو  توزیع 

بیشترازدرصد25حداقلبایدشدهانتخابمینیاتوریکلیدهایجریان-
.باشداینورترنامیACجریان

رقبدرتابلونصببهاحتیاجدراینورترSPDونصببینیپیشدرصورت-
.باشدنمی

درمحیطخارجیگیرهایصاعقهویاگیرصاعقهمیلهوجوددرصورت-
باشد(B+C)2+1بایدACدربخشاستفادهموردارسترهایکالسنیروگاه

.شودمیاستفاده2نوعازارسترگیرخارجیصاعقهوجودعدمودرصورت
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ACتابلو  توزیع 
پلتکازارسترهایاستفاده،ACدربخشوارتنولبندیهمبهباتوجه-

.بودخواهدکافیفازسههایدرسیستمپلسهوارسترهایتکفازدرسیستم

ولت280حداکثربایدACدربخشاستفادهموردارسترهایولتاژکاری-
ACباشد.

دربرابردبایتابلوهااینباشدشدهاستفادهفلزیازتابلوهایکهدرصورتی-
.باشدداشتهمقاومتنصبمحلرطوبتوشرایطزدگیزنگخوردگی،

:اشدبزیربایدبامواردالکترواستاتیکویاایکورهازنوعتابلوهارنگ
(مخصوصدروان)زداییچربی•
(مخصوصدروان)زداییاکسید•
(مخصوصدروان)فسفاته•
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اتصال به شبکه
باشدمیممکنتوزیعشرکتازتاییدپسشبکهبهاتصالامکان-
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اتصال به شبکه
ایهسامانهبرایباشدفازسهمتقاضیمشترکانشعابکهدرصورتی-

بهمسیستگرددمیتوصیهوباالترکیلووات5تجمعیظرفیتبافتوولتاییک
.شودطراحیفازسهصورت

بیشلتاییکفتووسامانهتجمعیوظرفیتباشدفازتکانشعابکهدرصورتی-
سامانهفازبودنسهفازویاتکنظردرمورداعالمباشدکیلووات5از

.باشدمیبرقنیرویتوزیعشرکتبرعهدهفتوولتاییک

سهمحصوالتازنیزکیلووات5اینورترهایبرایگرددمیتوصیه-
.گرددفازاستفاده
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بخش نهم

نکات کاربردی
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Performance Ratio
خورشیدینیروگاهیککیفیتتعیینایبراستمعیاری-
اگرکهتیوریتوانبهACدرسمتخروجیعملکردازاستعبارتدرواقع-

کتریستهالمفیدبهصورتبهراخورشیدیانرژیتمامدرنیروگاهواقعپنلهای
.استجامعترذکرشدهزیراطالعاتدراستاندارد.کندتبدیل

- IEC 61724 “Photovoltaic system performance
monitoring—Guidelines for measurement data exchange
and analysis.”
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Performance Ratio

نیروگاهنامیظرفیتبهنسبتراکلیتلفاتکهاستکمیتیPRدرواقع•
.کندمیمشخص

..کابلهاواینورترها،پنلها،درناشیتلفات:ازعبارتندتلفاتاین
...وبرف،وغبارگرد،سایهازناشیتلفات
درصد86تادرتابستاندرصد77ازPRمتداولنیروگاهیسیستمدریک

.کردخواهدتغییردرزمستان
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CAPACITY FACTOR
:ازاستعبارتظرفیتفاکتورایندرواقع•

سالدرطولشدهنصبنامیتوانبرواقعیتولیدیتوانمیزان
درصد24درصدتا12:ازاستعبارتثابتهاینیروگاهدرمقداراین

میدرصد16مقداربهایناسپانیادرجنوب.باشدمیمتناسب12عدددرآلمان
.استشدهنیزگزارشدرصد22تا18بینشیلیودرتایلنددرمناطقیورسد
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CAPACITY FACTORPR and

راوغیرهتابشدما،مثلمحیطیعواملکهاستمعیاریPRواقعدر•
.گیردمیرانادیدهموارداینCFگیردولیدرنظرمی
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CAPACITY FACTORPR and

PR can be used as a tool to compare different solar PV systems
with each other – even if they are located at different locations
since all environmental factors will be taken into account.
Therefore only the design and the ability of the system to
convert solar energy into electrical energy will be compared
with each other.

بهتوجهبارااهنیروگچندینبتوانیمتاکندمیمتقاعدماراکهپارامتریتنهابنابراین
.باشدمیPR.بسنجیمدیگرپارامترهاومحیطیشرایط
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CAPACITY FACTORPR and

نسبیراندمانضربدرنیروگاهبرسطحخورشیدساالنهتابش
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مثال
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CAPACITY FACTORPR and

برای تعیین میزان تابش سالیانه کافی است این مقداررادریک روزبدست آور ید بعد درتعدادروزهای ماه 
تقسیم کنید تا عدد مناسب بدست 12باهم جمع نمایید و بر.برای تمام ماهها انجام دهید . ضرب کنید

.آید

www.parhamfar.com 168



EPC Contracts

:باید شامل موارد زیر باشدepcیک قرارداد محکم برای 
محدوده همکاری قرارداد کلید دردست-1
قیمت ثابت تکمیل شده-2
تاریخ ثابت-3
تمدید زمان و هزینه های اضافیپیمانکارمحدودیت در توانایی مطالبات -4
PRگارانتی -5

خسارت و جریمه برای تاخیر و کارایی-6
امنیت مالی  ازطرف پیمانکار و ضمانتامه ها-7
ضمانت نقض -8
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EPC Contracts

The contractor’s scope of work should include all supervision, 
management, labor, plant equipment, temporary works and 
materials required to complete the works, including:

Plant design.

• PV modules.

• Inverters.

• Mounting structures, including piled or ballasted

foundations.

• DC cabling.

• AC cabling.

• Switchgear.

• Transformers.
• Grid connection interface.
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EPC Contracts

• Earthling and lightning protection.
Substation building.

• Metering equipment.
• Monitoring equipment.
• Permanent security fencing.
• Permanent security system.
• Temporary onsite security during construction.
• Temporary and permanent site works, including
provision of water and power.
• Permanent access tracks (both internal and external).
• Site drainage.
• Plant commissioning.
• Handover documentation (including as-built drawings,
O&M manual and commissioning certificates).
• Spare parts package.
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Typical EPC Payment Schedule
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بخش یازدهم

اشتباهات رایج
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(1)اشتباهات رایج 

بنابراین.آیدبدستاشتباهپروژهPRگرددمیباعثباشدخاکیپیرانومترکهدرصورتی
همیشهوباشدنداشتهوجوداندازیسایهبرایمانعکهباشدبنحویبایدآننصبمکان

.باشدتمیزوکالیبره
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(2)اشتباهات رایج 

اهانگیرشدباعثحتی.بیایدپایینآنراندمانتاگرددمیباعثپنلهابررویخاک
.شودمیاندازیوسایه

www.parhamfar.com 175



(3)اشتباهات رایج 

ختسنقلیهوسایلدسترسیشودمیباعثموسمیهایبارانازجملهفصلیهایباران
ویازشودپرهیبایدمواقعدراینازکارکردنهمینبرایبیفتدتعویقوسازبهساختوشود

.گرددکارجلوگیریتوقفازتاشوداحداثهاییآبراهاینکه
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(5)اشتباهات رایج 

.شودمیبیماریومحیطرفتنازبینوآلودگیباعثضعیفبازیافتمدیریت
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(6)اشتباهات رایج 

انچیدمدارایآنهاهمهوباشندافتادگیدارایهاسازهتاشودمیباعثنادرستطراحی
.باشندنامنظم
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(7)اشتباهات رایج 

کاریدوبارههزینهدارایتجهیزاتوهاسازهاصالحتاشودمیباعثنادرستطراحی
.گردد
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(8)اشتباهات رایج 

.گرددخسارتوایجادنیروگاهمحوطهبهدامورودباعثوحصارکشیکشیفنسعدم
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(9)اشتباهات رایج 

وآنیناپایدارباعثمناسبمهرهوپیچازاستفادهوعدماستراکچردرپایهضعیفطراحی
.شودسنگینبارهایدربرابراستقامتعدم
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(10)اشتباهات رایج 

.اشدبمیاشتباهشودنیروگاهزمینفرسایشباعثکهدرمسیرسیالبنیروگاهایجاد
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(11)اشتباهات رایج 

دمانرانکاهشودرنتیجهپنلهابررویخاکنشستنباعثنگهداریتعمیروقراردادعدم
.گرددمیاندازیسایهباعثشکلمطابقمناسبنصبعدمهمچنین.شودمیآن
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(12)اشتباهات رایج 

دمانرانکاهشودرنتیجهپنلهابررویخاکنشستنباعثنگهداریتعمیروقراردادعدم
.گرددمیاندازیسایهباعثشکلمطابقمناسبنصبعدمهمچنین.شودمیآن
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(13)اشتباهات رایج 

خمشعاعشوگرددمتصلکمربندیبستباوشودداشتهنگهتمیزبایدوکابلهاهاسیم
.گرددرعایتکابل
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(14)اشتباهات رایج 

شودجلوگیریازلغزشتاباشندچسبیدهومحکمکامالبایادگلندها
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(15)اشتباهات رایج 

ریجلوگیجهتفوممانندمناسبیموادباپالستیکیهایلولهتمامورودیهایمکان
.شودبستهوجوندگانآبازورود
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(17)اشتباهات رایج 

.گردندحذفگیاهایهایپوششتمامیاندازیازسایهجلوگیریبرای
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های مقیاس بزرگقسمت های مختلف مربوط به نیروگاه

www.parhamfar.com 189



بخش دوازدهم

های مربوط به پروژه و نکات الزمعکس
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کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 

www.parhamfar.com 198



کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 

www.parhamfar.com 200



کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 

www.parhamfar.com 202



کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 
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کیلووات5پروژه 
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کیلووات15پروژه 
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کیلووات15پروژه 
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کیلووات15پروژه 
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کیلووات15پروژه 
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کیلووات15پروژه 
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کیلووات15پروژه 
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