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براساسشرايطريزشبکهموردنظرمعرفیمیشود.

1- مقدمه
امروزه س��هم انرژی های تجدیدپذیر به دلیل روند رو به رش��د قیمت 
س��وخت های فس��یلی و هم چنین مسایل زیس��ت محیطی در بازار 
انرژی جهان رو به افزایش اس��ت. در می��ان انرژی های تجدیدپذیر، 
وضعی��ت سیس��تم های فتوولتاییك از یك بازار كوچك، به س��مت 
ب��ازاری عم��ده در جهان در ح��ال تغییر اس��ت]1[. در حال حاضر   
سیس��تم های فتوولتاییك یك درصد از انرژی الكتریس��یته جهان را 

تولید می كنند]2[.
مهمترین دلیل گسترش سیستم های فتوولتاییك، قوانین دولت ها و 
همچنین تعرفه های موجود برای حمایت از سیستم های فتوولتاییك 
اس��ت]3[. قیم��ت اج��زای سیس��تم های فتوولتاییك، ب��ه عبارتی 
مبدل های خورش��یدی و ماژول ها، به شدت در حال كاهش است و 

از این رو این سیستم ها قابلیت رقابت در بازار را پیدا خواهند كرد.
بر اس��اس داده ه��ای آماری، ایران در میان 20 كش��ور اول جهان در 
تولی��د گازهای گلخانه ای ق��رار دارد]3[. همچنین این كش��ور بین 
ع��رض جغرافیایی 25/1 تا 40/1 ش��مالی ق��رار دارد و از این رو در  
منطق��ه ای مناس��ب از نظر دریافت انرژی خورش��یدی واقع ش��ده 
اس��ت]3[.  با توجه به این ویژگ��ی جغرافیایی مهم ایران، طرح های 
بسیاری در زمینه سیستم های خورشیدی در حال انجام است. یكی 
از این طرح ها، طراحی سیستم خورشیدی در شركت برق منطقه ای 

خراسان در شهر مشهد است.

2- طراحی ریزشبکه فتوولتاییك
تبدیل یك نیروگاه فتوولتاییك به یك ریزش��بكه نیازمند دو مرحله 
طراحی و بررسی عملكرد سیستم است. در مرحله طراحی، تجهیزات 
مورد نیاز باید مش��خص و برای هر یك ظرفیت مناس��بی پیشنهاد 
ش��ود. مهمترین موض��وع در مرحله طراحی، تعیی��ن تعداد باتری و 

طراحی ريزشبكه برای يک ساختمان اداری دارای نيروگاه خورشيدی  
)مطالعه موردی: نيروگاه خورشيدی الهيه(

مهدی علومی بایگی

محمد مهدی عربشاهی

محمود مهربان خمارتاش

شرکت برق منطقه ای خراسان
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اینورتر مشخص برای اضافه شدن به نیروگاه فتوولتاییك است. بعد از 
مشخص شدن ظرفیت سیستم بانك باتری، مرحله بهره برداری مطرح 
میش��ود. به این معنی كه در ش��رایط قطعی برق و اتصال به ش��بكه 

ریزشبكه چگونه عمل میكند.
به منظور طراحی یك سیس��تم خورش��یدی برای ی��ك بار همچون 
س��اختمان اداری، فازهای مشخصی برای طراحی وجود دارد كه باید 
انجام ش��ود. اولین مرحله به دست آوردن اطالعات دقیق در مورد آب 
و هوا و محیط مورد نظراست. در]4[، از اطالعات ساعتی آب و هوای 
یك منطقه در عمان كه در طی دو س��ال جمع آوری ش��ده، استفاده 
شده است. به جای اطالعات ساعتی می توان از اطالعات متوسط روزانه 
یا ماهانه نیز اس��تفاده كرد كه این نوع داده ها برای طراحی سیستمی 

در یونان استفاده شده است]5[.
گام دوم در طراحی سیس��تم خورش��یدی تحلی��ل الگوی بار مصرفی 
است كه مشابه اطالعات آب و هوایی می توان از اطالعات متوسط و یا 

ساعتی استفاده كرد]6[،]7[و ]8[.
اضاف��ه ك��ردن بات��ری و اینورت��ر آخری��ن گام در طراحی سیس��تم 
فتوولتاییك اس��ت. برای به دس��ت آوردن ظرفیت مناسب باتری، دو 
راه وجود دارد. راه اول فرایند حسی3 یا به عبارت بهتر تخمینی است. 
در]9[،]10[،]11[،]12[ از ای��ن روش برای به دس��ت آوردن ظرفیت 
مناسب باتری استفاده می شود. در این روش از مقادیر متوسط داده ها 
برای محاس��بات استفاده می شود. این روش به علت سادگی و استفاده 
از مقادیر متوسط برای محاسبات سرانگشتی و همچنین ایجاد دیدگاه 
مناس��ب برای طراحی اولیه، بس��یار مفید است. اما ایراد آن این است 
كه نتیجه آن برای طراحی دقیق قابل اس��تفاده نیس��ت. الزم به ذكر 
اس��ت در ش��رایطی كه داده های كافی در دس��ترس نباشد این روش 
بیش��تر استفاده می شود. راه دیگر در تعیین ظرفیت باتری استفاده از 
شبیه سازی عددی است. در این روش وضعیت شارژ باتری و تامین بار 
به واسطه سیستم فتوولتاییك برای هر دوره زمانی كه معموال ساعت 
و یا روز می باش��د، در نظر گرفته می شود. در ]13[، با در نظر گرفتن 
اطالعات دقیق مدل باتری ش��امل وضعیت ش��ارژ و طول عمر باتری، 
اطالعات بار و آب و هوا، ظرفیت باتری مشخص شده است. با این حال 
در این روش قطعی برق در نظر گرفته نش��ده اس��ت. در نظر نگرفتن 
قطعی برق به این معنا است كه سیستم همیشه به شبكه متصل است 
و وضعیت اضطراری هیچگاه رخ نمی دهد كه طبیعتا فرض مناس��بی 
نیست. مرجع ]14[ قطعی برق را نیز در نظر می گیرد و ظرفیت باتری 
را برای سیس��تمی با بار س��اختمان تجاری، با در نظر گرفتن حداقل 
قابلیت اطمینان به دس��ت می آورد. این كار برای ظرفیت های مختلف 
آرایه خورشیدی انجام شده و از بین آنها اقتصادی ترین گزینه انتخاب 
می شود. اما نكته مهم این است كه برای هر ظرفیت آرایه خورشیدی 
باتری به دس��ت آمده هرچند حداقل قابلیت اطمینان را ارایه می دهد 
اما لزوما برای آن آرایه خورش��یدی اقتصادی ترین گزینه نیست. علت 
این موضوع این اس��ت كه هر چند ب��ا افزایش قابلیت اطمینان هزینه 
اولیه سیس��تم باالتر م��ی رود اما هزینه های ناش��ی از قطعی برق كه 
به س��اختمان ش��ركت برق منطقه ای وارد می شود كاهش می یابد. از 
این رو هر چقدر هزینه های ناش��ی از قطعی برق باالتر باش��د، از نظر 
اقتصادی به صرفه تر اس��ت كه سیس��تم باتری بزرگتر باشد تا قابلیت 

اطمینان سیستم باالتر بشود.
در ای��ن طرح برای یك مجموعه آرایه خورش��یدی 110 كیلوواتی به 
همراه یك س��اختمان اداری، یك سیستم باتری با ظرفیت مشخص و 
در نظر گرفتن تمام قیود عملی طراحی ش��ده است. مسایلی همچون 

در دس��ترس بودن تجهیزات در ایران، نوع مناس��ب باتری و اینورتر و 
تامین برق به هر قیمتی در س��اعات قطعی برق برای س��اختمان برق 

منطقه ای خراسان در این مقاله در نظر گرفته شده است.

3- نیروگاه خورشیدی الهیه
شكل )1( نمایی از نیروگاه الهیه را نشان می دهد.

شکل1: نمایی از نیروگاه الهیه

ساختار این نیروگاه به این صورت است كه هر دوازده ماژول سری یك 
آرایه را تش��كیل داده اند و این نیروگاه ش��امل  45 آرایه است.  هر سه 
آرای��ه كه تقریباً دارای توان نامی 7 كیلووات هس��تند، به یك اینورتر 
تك فاز از نوع SMC7000TLمتصل ش��ده اند. از این رو 15 اینورتر در 
نیروگاه وجود دارد. این نوع اینورتر در شكل )2( نشان داده شده است.

شکل2: اینورتر متصل به شبکه نیروگاه الهیه

پنل خورش��یدی از نوع AS-M200L اس��ت كه ت��وان نامی آن 200 
وات است. توان خروجی این نیروگاه حداكثر به حدود 110 كیلووات 

می رسد.

4- معرفی تجهیزات مورد نیاز
همانطور كه در مقدمه اش��اره شد یكی از اهداف این مقاله نیازسنجی 
فنی اس��ت. به عبارتی باید تمام تجهیزات مورد نیاز برای بهره برداری 
از نیروگاه الهیه به صورت ریزشبكه معرفی شود.  تجهیزات اصلی برای 
بهره برداری از نیروگاه فتوولتائیك به صورت ریزش��بكه در ش��كل )3( 
اشاره ش��ده اس��ت. تجهیزات اصلی عبارتند از: كلید انتقال خودكار4، 

اینورتر باتری، بانك باتری.
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شکل3: ساختار کلی برای اضافه کردن سیستم باتری

4-1-اينورترباتری
اینورت��ر Sunny Island 8.0 h س��اخت ش��ركتSMAبرای این طرح 

پیشنهاد می شود. شكل )4( تصویر این اینورتر را نشان می دهد. 

]15[ Sunny Island 8.0 h شکل4: اینورتر

4-2-كلیدانتقالخودكار
مهمتری��ن وظیف��ه این تجهیز این اس��ت كه در هن��گام قطعی برق، 
ب��ا فرمان اینورتر Sunny Island 8.0h، ریزش��بكه را از ش��بكه اصلی 
جدا كند. پس از آن سیس��تم باتری را متصل كرده و س��پس اینورتر 

خورشیدی را نیز به ریزشبكه متصل نماید]15[.
4-3-سیستمباتری

باتری پیش��نهادی برای این طرح مدل 6FM200D،  است كه توسط  
شركت vision تولید می شود. جدول )1( شامل مشخصات عمده این 

باتری است.

جدول 1: مشخصات باتری مورد استفاده ]16[

مقدار پارامتر

200 آمپر ساعت  برای 20 ساعت دشارژ 

187 آمپرساعت برای 10 ساعت دشارژ

179آمپرساعت برای 5 ساعت دشارژ

126 آمپر ساعت برای 1ساعت

ظرفیت نامی باتری

12 ولت ولتاژ نامی

3درصد در ماه خودتخلیه شدن

5- نیازسنجی فنی و اقتصادی تجهیزات مورد نیاز
در این بخش تعداد تجهیزات و هزینه مورد نیاز برای طراحی ریزشبكه 
مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. به این منظور باید تخمین درستی از 
بار در دس��ترس باشد. ریزشبكه خورش��یدی باید بتواند بار ساختمان 
ش��ركت برق منطقه ای به جز سیس��تم تهویه را تامین كند. به عبارتی 
بار كامپیوترها، سیس��تم های روش��نایی و غیره، بارهای مدنظر در این 

طراحی هستند. 
بر اس��اس داده های موجود بار كلی س��اختمان )شامل سیستم تهویه( 
در دس��ترس اس��ت. اما این مقدار بار مجموع بار سیستم تهویه و سایر 
تجهیزات اس��ت. در این طراحی هدف تامین بار سیستم تهویه نیست. 
بنابراین بای��د به نحوی مقدار بار بدون در نظر گرفتن سیس��تم تهویه 
محاسبه شود. هرگاه سیس��تم تهویه ساختمان خاموش باشد، بار كل 
ساختمان معادل با بار مورد نظر است. سیستم تهویه ساختمان در ایام 
خاصی از س��ال كامال خاموش است. بنابراین كافی است میزان بار در 
این روزها در نظر گرفته ش��ود. بارهای دیگر تقریبا در تمام ایام س��ال 
یكس��ان اس��ت چرا كه مصارف آن مطابق با ساعات اداری و مستقل از 
آب و هوا است. بنابراین كافی است در یكی از روزهای سال كه سیستم 
تهویه خاموش باش��د مق��دار بار مصرفی اندازه گیری ش��ود. این كار با 
كمك پروفیل بار مصرفی س��اختمان و تولید نیروگاه خورشیدی انجام 
ش��د. برای به دست آوردن میزان بار مصرفی كافی است در یك یا چند 
س��اعت كه سیستم تهویه خاموش باش��د بار كل را  اندازه گیری كرد. 
برای این كار از داده های اندازه گیری ش��ده فیدرها و تولید خورشیدی 
اس��تفاده ش��ده اس��ت و در نهایت بار مصرفی مورد نظر ساختمان در 

حدود 100 كیلووات است.
5-1-تعداداينورترها

تع��داد اینورترها بر اس��اس توان م��ورد نیاز برای تامین بار مش��خص 
می شود. به این معنا كه برای پایداری سیستم در حالت جزیره ای باید 
مجموع��ه ی اینورترها بتواند ت��وان مورد نیاز بار را تحویل دهد. در این 
طراحی همانطور كه قبال ذكر شد اینورتر Sunny Island 8.0h استفاده 
شده است. توان بیشینه این اینورتر 5/4 كیلووات است. برای تامین بار 
استفاده از 18 عدد اینورتر حدود 100 كیلووات توان می دهد. همانطور 
كه ذكر شد بار مصرفی در حدود 100 كیلووات است كه به نظر همین 
تعداد اینورتر می تواند بار را تامین كند. علت تاكید بر روی همین تعداد 
و اضافه نكردن اینورتر این اس��ت كه در ص��ورت اضافه كردن اینورتر 
برای سه فاز باید سه عدد اینورتر دیگر اضافه كرد كه با توجه به قیمت 

این نوع اینورتر هزینه بسیار زیادی را تحمیل می كند.
5-2-تعدادكلیدانتقالخودكار

كلی��د انتقال خ��ودكار قابلیت اتصال به یك مجموعه س��ه فاز اینورتر 
باتری یعنی س��ه اینورت��ر را دارد. بنابراین برای اتصال 18 اینورتر باید 
از 6 كلید انتقال خودكار اس��تفاده كرد. در طراحی این ریز شبكه كلید 
انتقال خودكار با مدل 3ph battery backup G59 switch box ساخت 

شركت SMAپیشنهاد می شود.
5-3-تعدادباتری

تعداد باتری بر اساس مدت زمان قطعی برق مشخص می شود چرا كه 
بای��د انرژی مورد نیاز بار را در مدت قطع��ی برق و در بدترین حالت، 
یعنی زمانی كه نیروگاه خورشیدی تولیدی نداشته باشد، تامین كند. 
از این رو به ازای هر 15 دقیقه قطعی  برق تعداد باتری های مورد نیاز 
را به دس��ت خواهیم آورد. ذكر این نكته ضروری اس��ت كه بار مصرفی 
روش��نایی چون در طول روز به دما و ... وابسته نیست، تقریبا پروفیل 
مس��طحی دارد و میزان بار به ط��ور ثابت 100 كیلووات در نظر گرفته 

به سمت پست
نمایشگاه

بانک باتری

اینورتر باتری

نیروگاه خورشیدي الهیه

شرکت برق منطقه ای 
خراسان
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شده است. نكته قابل توجه دیگر این است كه تعداد باتری ها به ولتاژ 
ورودی اینورتر باتری نیز وابس��ته اس��ت. به این معنا كه بانك باتری 
 6FM200D مطابق با شكل )5( از مجموعه سری و موازی باتری های
 تشكیل شده اس��ت. مساله مورد نظر به دست آوردن تعداد باتری های 
سری و موازی است. تعداد س��ری باتری ها از این محدودیت به دست  
می آید كه ولتاژ ورودی اینورتر باید با ولتاژ بانك باتری یكس��ان باشد. 
ولت��اژ ورودی Sunny Island 8.0h  48 ول��ت و ولتاژ باتری نیز مطابق 
با جدول)1(، 12 ولت اس��ت. بنابراین تعداد باتری س��ری )n( باید 4 
باشد. تعداد باتری موازی )m( نیز بر اساس انرژی مورد نیاز در شرایط 

قطعی برق به دست می آید. 

شکل5: شکل ساده شده بانك باتری متشکل از باتری های سری و موازی
هزينهكل

در ای��ن بخش به ازای هر مدت زمان قطعی ب��رق تجهیزات مورد نیاز 
معرفی شده است. الزم به ذكر است كه تعداد اینورتر به توان بار وابسته 
اس��ت، پس ثابت اس��ت. تعداد كلید انتقال خودكار نیز بر اساس تعداد 
اینورترها مشخص می ش��ود و به قطعی برق ارتباطی ندارد و تعداد آن 
ثابت اس��ت. تنها تجهیز مهم همان باتری است كه بر اساس قطعی برق 

تغییر می كند. 
برای محاس��به تعداد باتری به ازای هر 15 دقیقه قطعی برق ظرفیت 
باتری مورد نیاز محاس��به شده و تعداد  باتری ها به دست می آید.  تعداد 

باتری بر اساس مدت قطعی برق به صورت زیر به دست می آید.

)1(

N=)T×Load(/)Cap×DODmax
×η×)1-Caploss((

ك��ه در آن T م��دت زمان قطع��ی ب��رق،  Load مقدار ب��ار مصرفی 
Ca- ،نی��ز بازدهی اینورتر باتری  η ظرفیت باتری و Cap  ���اختمان،

ploss می��زان كاهش ظرفیت باتری به خاطر طول عمر باتری اس��ت؛ 
DOD max حداكث��ر مق��دار مجاز از ظرفیت باتری برای دش��ارژ كردن 

اس��ت. این مقدار معموال  برای هر باتری توس��ط تولیدكننده آن ارایه 
می شود تا از دشارژ كردن بیش از حد باتری كه باعث آسیب رسیدن 
به آن می ش��ود جلوگیری شود.  نهایتا N تعداد باتری مورد نیاز است.  
الزم به ذكر است Caploss در محاسبات همان مقدار كاهش ظرفیت 
نامی باتری اس��ت كه به صورت متوسط 5 درصد در نظر گرفته شده 
است.  همچنین با توجه به نوع باتری مورد استفاده DOD max نیز 95 
درصد درنظر گرفته ش��د. با توجه به توضیحات ارایه ش��ده در نهایت 
هزینه تمام تجهیزات مورد نیاز در جدول )2( نش��ان داده شده است.  
در این جدول قیمت تجهیزات با در نظر گرفتن مالیات و هزینه حمل 

و نقل محاسبه شده است.
6- عملکرد ریزشبکه

مطابق با تجهیزات معرفی شده و تعداد آنها، ساختار ریزشبكه به صورت 
ش��كل )6( است. همانطور كه در شكل دیده می شود شش گروه اینورتر 
دوطرفه در ریزشبكه اس��ت كه هر گروه شامل سه اینورتر تك فاز است. 
در هر گروه یك اینورتر به صورت پایه 5 و دو اینورتر دیگر به صورت پیرو6 
است. در حالت متصل به شبكه اینورتر دوطرفه Sunny Island 8.0h از 
طریق اتصال به كلید انتقال خودكار ولتاژ لحظه ای شبكه را پایش  می كند 
و در صورت��ی كه اندازه و فركانس ولتاژ از  محدوده ای خارج ش��ود  رله ی 
موجود در اینورتر عمل كرده و دستور ایزوله شدن ریزشبكه از شبكه برق 

شهر را می دهد. 
 در ش��رایط جدا از ش��بكه اینورتر دوطرفه پایه ولتاژ سینوس��ی تولید 
می كند. اینورترهای پیرو به واسطه كابل مخابراتی به اینورتر پایه متصل 
هس��تند. در نتیجه این س��ه اینورتر با هماهنگی یكدیگر ولتاژ سه فاز 
متعادل و متقارن ایجاد میكنند. با این كار مرجع سه فاز سنكرون برای 
اینورتر  SMC7000TL كه به صورت متصل به شبكه كار می كند، ایجاد 
می شود. در واقع اینورتر باتری با ایجاد مرجع سنكرون از خاموش شدن 
اینورتر نیروگاه جلوگیری می كند. در ش��رایط جدا از شبكه اگر میزان 
توان تولیدی از مصرف بیش��تر باش��د، اینورتر دوطرفه باتری به صورت 
یكسوساز عمل كرده و شروع به شارژ باتری می كند. اگر میزان مصرف 

از تولید نیروگاه بیشتر باشد اینورتر شروع به تخلیه باتری می كند.
در صورتی كه وضعیت شارژ باتری از حدی كمتر شود مطابق با شكل 
)7( رل��ه اینورتر دوطرفه عمل ك��رده و در نتیجه كنتاكتور، بارهای با 

اولویت پایین تر را قطع می كند.

شکل6: ساختار ریزشبکه 

شکل7: حذف بار در ریزشبکه 

نیروگاه خورشیدي الهیه

اینورتر باتری

ت 
ت پس

به سم
نمایشگاه

شرکت برق 
منطقه ای خراسان
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اگر ش��ارژ باتری ب��از هم كاهش یاب��د اینورتر باتری ب��رای محافظت 
به صورت خودكار خاموش می شود.

در ش��رایط  جدا از ش��بكه، در صورتی كه شارژ باتری به حداكثر خود 
رس��یده باش��د و از طرف دیگر میزان تولید از مصرف بیش��تر باش��د، 
بای��د توان تولی��دی نیروگاه كاهش یابد. برای این��كار اینورتر دوطرفه 
بات��ری فركانس ریزش��بكه را افزایش می دهد. از ط��رف دیگر اینورتر 
SMC7000TL می تواند بر حس��ب فركانس ش��بكه توان خود را تغییر 
دهد. شكل )8( منحنی تغییرات توان خروجی اینورتر نیروگاه بر حسب 
فركانس را نشان می دهد.  همانطور كه در شكل دیده می شود با افزایش 
فركانس توان تولیدی آن كاهش می یابد. بنابراین از ش��ارژ شدن بیش 

از حد باتری جلوگیری شده و مانع آسیب رسیدن به آن می شود.

شکل 8: تغییرات توان نسبت به فرکانس در اینورتر نیروگاه

نحوه عملكرد این منحنی به شرح ذیل است:
تا زمانی كه فركانس 50Hz باشد اینورتر نیروگاه در حداكثر توان خود 
كار می كن��د.  این موضوع تا زمانی كه فركانس به Hz 50/2 نرس��یده 
باش��د برقرار اس��ت. این مقدار فركانس نیز قابل تنظیم است. )قسمت 
1 منحنی(. از فركانس Hz 50/2 توان خروجی اینورتر با ش��یب %77  
توان نامی بر هرتز كاهش پیدا می كند. الزم به ذكر است كه  فركانس 
به صورت لحظه ای توس��ط این اینورتر پایش می ش��ود. ش��یب كاهش 
توان نیز قابل تنظیم اس��ت )قسمت 2 منحنی(. اگر فركانس همچنان 
افزای��ش یابد اینورتر نیروگاه نیز توان خروجی خود را كاهش می دهد 
تا جایی كه توان آن به صفر در فركانس Hz 51/5 می رس��د )قس��مت 
 50/2 Hz منحنی(. اگر فركانس سیس��تم در مقداری  بیش��تر از  a3
ثاب��ت بماند یا پس از مدتی از این مقدار ش��روع به كاهش كند، توان 
اینورتر نیروگاه ثابت باقی می ماند )قسمت b3 منحنی(. به محض این 
كه فركانس سیس��تم به Hz 50/05 برسد، اینورتر توان خود را با نرخ 
10% توان نامی بر دقیقه افزایش می دهد. شیب افزایش توان نیز قابل 

تغییر است.

7- زیرساخت ارتباطی مورد نیاز
یكی از مهمترین ویژگی های یك ریزشبكه هوشمند امكان فروش برق 
به صورت برنامه ریزی ش��ده اس��ت. در حال حاضر پیاده سازی بازار برق 
از اهداف این طراحی نیس��ت؛ چرا كه قیمت برق در ایران بسیار پایین 
است و حتی سیاست های حمایتی س��ال های اخیر دولت از انرژی های 
تجدیدپذیر نیز این كار را توجیه نمی كند. از این رو شارژ و دشارژ كردن 
مداوم باتری در طول شبانه روز برای فروش برق برنامه ریزی شده صرفه 

اقتصادی ندارد. 
هرچند در حال حاضر موضوع بازار برق مدنظر نیست، اما پیش بینی این 
مساله برای ریزشبكه موضوعی حیاتی به نظر می رسد؛ زیرا انتظار می رود 

در آینده قیمت برق به مقدار واقعی خود نزدیك تر ش��ود و حمایت های 
دول��ت نیز از انرژی های تجدیدپذی��ر افزایش یابد. برای این موضوع اوال 
نیازمند یك اندازه گی��ر بان��ام SMA Bidiectional Energy Meter در 
محل اتصال ریزش��بكه به شبكه برق شهر است تا میزان انرژی ورودی 
به ریزش��بكه و یا خروجی از آن به صورت لحظه ای اندازه گیری ش��ود. 
 Sunny Home ثانی��ا برای مدیریت انرژی و بازار برق باید از دس��تگاه
Manager س��اخت شركت SMA اس��تفاده كرد. عملكرد این دستگاه 
به این صورت اس��ت كه با استفاده از كابل ارتباطی به صورت لحظه ای 
میزان انرژی مبادله ش��ده با شبكه را از اندازه گیر در ابتدای ریزشبكه 
دریاف��ت می كند. از طرف دیگر با اس��تفاده از پروفیل بار تخمینی در 
س��اعات آینده و همچنین اطالعات آب  و هوایی، برای میزان ش��ارژ و 
دشارژ باتری تصمیم گیری می كند. پروفیل بار با استفاده از مصرف بار 
در روزهای گذشته در همان ساعت تخمین زده می شود كه برای این 
پروژه منطقی اس��ت؛ چرا كه نوع بار به وضعیت آب و هوایی وابس��ته 
نیس��ت و تقریبا در تمام س��ال پروفیل مصرفی مش��ابه ی دارد.  برای 
به دست آوردن وضعیت آب و هوایی نیز این دستگاه از طریق اینترنت 
از مرجعی كه شركت SMA فراهم كرده است استفاده می كند. میزان 
تولی��د نی��ز با اس��تفاده از نوع م��اژول و اطالعات آن و با اس��تفاده از 

داده های به دست آمده تخمین زده می شود.

8- نتیجه گیری
در این مقاله نیاز س��نجی فنی و اقتصادی برای بهره برداری از نیروگاه 
فتوولتایی��ك الهیه به صورت ریزش��بكه انجام ش��د. با بررس��ی تعداد 
تجهیزات مورد نظر بر اساس ش��رایط موجود هزینه مورد نیاز تخمین 
زده ش��د. ای��ن كار با ارایه س��ناریوهای مختلف بر اس��اس مدت زمان 
قطعی برق انجام شد. با بررسی های انجام شده، تجهیزات اصلی شامل 
18 اینورتر Sunny Island 8.0h و 6 كلید انتقال خودكار ش��د. تعداد  
باتری ها در س��ناریوهای مختلف از 32 بات��ری vision تا 240 باتری 
تغییر می كند. س��پس عملكرد ریزش��بكه هوش��مند در حالت متصل 
به ش��بكه و جدا از ش��بكه مورد بررس��ی قرار گرفت. نهایتا زیرساخت 
ارتباط��ی مورد نیاز ب��رای بهره برداری از نیروگاه به صورت ریزش��بكه 
هوشمند معرفی شد تا در آینده بتوان موضوعاتی مانند بازار برق را در 

ریزشبكه پیاده سازی كرد.
***

پینوشتها:
1- Islanded mode
2- On-grid
3- Intuitive
4- Automatic transfer switch
5- Master
6- Slave
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جدول2: تجهیزات مورد نیاز بر اساس زمان قطعی برق

هزينهكلبهدالر

جعبهسويیچ اينورتر باتری تجهیزموردنیاز

رديف

 Automatic Transfer
 3ph battery( Switch
 backup G59 switch

)box

  Sunny island 8.0h
)شاملتجهیزاتجانبی(

 Vision
 6FM200D نوعتجهیزمورداستفاده

1800 دالر ]18[ 4300 دالر ]18[ 428 دالر ]17[ قیمت تجهیز

102000 6 18 32 15 دقیقه 1

109000 6 18 48 30 دقیقه 2

116000 6 18 64 45 دقیقه 3

121000 6 18 76 1 ساعت 4

126000 6 18 88 75 دقیقه 5

131000 6 18 100 90 دقیقه 6

136000 6 18 112 105 دقیقه 7

140000 6 18 120 2 ساعت 8

145000 6 18 132 135 دقیقه 9

148000 6 18 140 150 دقیقه 10

153000 6 18 152 165 دقیقه 11

157000 6 18 160 3 ساعت 12

162000 6 18 172 195 دقیقه 13

165000 6 18 180 210 دقیقه 14

170000 6 18 192 225 دقیقه 15

174000 6 18 200 4 ساعت 16

179000 6 18 212 255 دقیقه 17

182000 6 18 220 270 دقیقه 18

187000 6 18 232 285 دقیقه 19

191000 6 18 240 5 ساعت 20




