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بهنام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك مادهی 3قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسة استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعيين ،تدوين و نشر استانداردهای
ملي (رسمي) ايران را به عهده دارد.
نام مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يکصد و پنجاه و دومين جلسه شورای عالي اداری مورخ  26/60/92به
سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره  960/33333مورخ  26/63/92جهت اجرا ابالغ شده است-
تدوين استاندارد در حوزههای مختلف در كميسيونهای فني مركب از كارشناسان سازمان صااحب نظاران مراكا و مؤسساات
علمي ،پژوهشي ،توليدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام ميشود وكوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شارايط توليادی،
فناوری و تجاری اسات كاه از مشااركت آگاهاناه و منصافانة صااحبان حا و نفاع ،شاام توليدكننادگان ،مصار كننادگان،
صادركنندگان و وارد كنندگان ،مراك علمي و تخصصي ،نهادها ،سازمانهای دولتي و غير دولتي حاص ميشاود .پاي ناوي
استانداردهای ملي ايران برای نظرخواهي به مراجع ذینفع و اعضای كميسيونهای فني مربوط ارسال ميشود و پ از دريافت
نظرها و پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) ايران چاا و
منتشر ميشود.
پي نوي استانداردهايي كه مؤسسات و سازمانهای عالقهمند و ذیصالح ني با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه ميكنناد در
كميتهی ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب ،باه عناوان اساتاندارد ملاي اياران چاا و منتشار مايشاود .بادين ترتياب،
استانداردهايي ملي تلقي ميشوند كه بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران شمارهی  3تدوين و در كميتاهی ملاي
استاندارد مربوط كه سازمان ملي استاندارد ايران تشکي ميدهد به تصويب رسيده باشد.
سازمان ملي استاندارد ايران از اعضای اصلي سازمان بينالمللي استاندارد ) 1(ISOكميسيون بينالمللي الکتروتکنيك ) 9(IECو
سازمان بينالمللي اندازه شناسي قانوني ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2كميسايون كادك غایايي ) 3(CACدر كشاور
فعاليت ميكند-در تدوين استانداردهای ملي ايران ضمن توجه باه شارايط كلاي و نيازمنادیهاای خاا كشاور ،از آخارين
پيشرفتهای علمي ،فني و صنعتي جهان و استانداردهای بينالمللي بهرهگيری ميشود.
سازمان ملي استاندارد ايران ميتواند با رعايت موازين پي بيني شده در قانون ،برای حمايت از مصر كنندگان ،حفظ سالمت
و ايمني فردی و عمومي ،حصول اطمينان از كيفيت محصاوتت و مالحظاات زيسات محيطاي و اقتصاادی ،اجارای بعضاي از
استانداردهای ملي ايران را برای محصوتت توليدی داخ كشو ر و  /يا اقالم وارداتي ،با تصويب شورای عالي استاندارد ،اجباری
نمايد-سازمان ميتواند به منظور حفظ بازارهای بينالمللي برای محصوتت كشور ،اجرای استاندارد كاتهای صادراتي و درجه-
بندی آن را اجباری نمايد-همچنين برای اطمينان بخشيدن به استفادهكننادگان از خادمات ساازمانهاا و مؤسساات فعاال در
زمينهی مشاوره ،آموزش ،بازرسي ،ممي ی و صدورگواهي سيستمهای مديريت كيفيت و مديريت زيستمحيطي ،آزمايشگاهها و
مراك كاليبراسيون (واسنجي) وساي سنج  ،سازمان ملي استاندارد ايران اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اسااس ضاوابط
نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي ميكند و در صورت احراز شرايط تزم ،گواهيناماهی تأيياد صاالحيت باه آنهاا اعطاا و بار
عملکرد آنها نظارت ميكند-ترويج دستگاه بينالمللي يکاها ،كاليبراسيون (واسنجي) وساي سنج  ،تعيين عيار فل ات گرانبها
و انجام تحقيقات كاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملي ايران از ديگر وظايف اين سازمان است.

1- International organization for Standardization
2 - International Electro technical Commission
)3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal
4 - Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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پیش گفتار
استاندارد " سامانههای پمپاژ فتوولتاييك -قسمت :1تاييد طراحي و اندازهگيری عملکرد " كه پي نوي آن
دركميسيونهای مربوط توسط سازمان ملي استاندارد ايران تهيه و تدوين شده و در ششصد و هفتاد و
سومين اجالس كميتة ملي استاندارد برق و الکترونيك مورخ 1329/61/93مورد تصويب قرار گرفته است ،
اينك به استناد بند يك مادۀ  3قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،
مصوب بهمن ماه  ، 1331به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميشود.
برای حفظ همگامي و هماهنگي با تحوتت و پيشرفتهای ملي و جهاني در زمينة صانايع ،علاوم و خادمات،
استانداردهای ملي ايران در مواقع ل وم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادی كه برای اصالح و تکميا ايان
استانداردها ارائه شود ،هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قارار خواهاد گرفات-بناابراين،
بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهای ملي استفاده كرد-
منبع و مأٌخیی كه برای تهية اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:
IEC 62253: 2011, Photovoltaic pumping systems -part 1: Design qualification and
performance measurements
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7

هدف و دامنه کاربرد

هد از تدوين اين استاندارد تعيين ال امات به منظور توانمندی در تحقي مشخصات عملکردی سامانه پمپاژ
فتوولتاييك است .بدين منظور پيادهسازی آزمون مطرح شده ،اندازهگيریها و خطاهای در نظر گرفته شده
تعريف گشته و يك فهرست برای داده كاوی 1تهيه خواهد شد.
اين استاندارد ال امات مربوط به طراحي ،تائيد صالحيت و سنج های عملکرد سامانههای پمپاژ فتوولتاييك
در حالت مستق از شبکه برق را تعريف ميكند .اندازهگيریهای مطرح شده برای آزمونهای فضای بسته 9با
شبيه ساز مولد فتوولتاييك و يا آزمونهای فضای باز 3كه از مولد فتوولتاييك واقعي استفاده ميكنند ،قاب
اجراست .اين استاندارد برای سامانههايي با مجموعه الکتروپمپ متص به مولد به طور مستقيم يا از طري
مبدل(  DCبه  DCيا  DCبه ) ACكاربرد دارد .اين استاندارد برای سامانههايي با ذخيره سازی الکتريکي
بکار برده نميشود مگر اينکه ذخيره سازی تنها برای راه اندازی پمپ مورد استفاده قرار گيرد (كمتر از
.)100Wh
هد  ،تعيين روند تاييد طراحي سامانه پمپاژ فتوولتاييك در شرايط محيطي خا است .اين استاندارد
خصوصيات طراحي سامانه پمپاژ را به شرح زير عنوان ميكند:
 مشخصات توان در مقاب نرخ جريان در هد ثابت پمپاژ
 مشخصات هد پمپاژ در مقاب نرخ جريان در سرعت ثابت
 پارامترها و ال امات طراحي سامانه
 مشخصات سامانه
 ال امات مستند سازی
 روند تأييد طراحي سامانه
1

مراجع الزامي

مدارك ال امي زير حاوی مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي به آنها ارجاع داده شده است .بدين
ترتيب آن مقررات ج ئي از اين استاندارد ملي محسوب ميشود.
در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحيهها و تجديدنظرهای بعدی آن
مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست .در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده
شده است ،همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيههای بعدی آن مورد نظر است.

1- Data mining
2- Indoor tests
3- Outdoor tests

1

استفاده از مراجع ال امي زير برای اين استاندارد ال امي است:
 7-1استاندارد ملي ايران شماره  :1363-0سال  ،1333آزمونهای محيطي قسمت دوم :آزمونها -آزمون
 : FCارتعاش (سينوسي)
 1-1استاندارد ملي ايران شماره  :1363-36سال  ،1333آزمونهای محيطي قسمت دوم :آزمونها-
آزمون  Dbو راهنما :گرما-رطوب ،چرخهای(چرخه 19+19ساعتي)
 9-1استاندارد ملي ايران شماره  :9303سال  ،1330درجات حفاظت تامين شده توسط محفظهها (كد)IP
 4-1استاندارد ملي ايران شماره  :23331-1سال  ،1330مجموعه وساي قطع و وص و فرمان فشار
ضعيف  -قسمت اول -مقررات عمومي
 5-1استاندارد ملي ايران شماره  :3906-0-9سال  ،1332سازگاری الکترومغناطيسي) )EMCقسمت : 9-0
استانداردهای عام -مصونيت محيطهای صنعتي
 7-1استاندارد ملي ايران شماره  :3906-0-3سال  ،1333سازگاری الکترومغناطيسي قسمت :3-0
استانداردهای عام  -استاندارد تشعشع برای محيط های مسکوني ،تجاری و صنعتي سبك
 1-1استاندارد ملي ايران شماره  :11331سال ،1333ماژولهای فتوولتاييك (فتوولتاييك) زميني سيليکوني
كريستالي -احراز شرايط طراحي و تأييد نوع
 8-1استاندارد ملي ايران شماره  : INSO-IEC 61646سال ،1326ماژولهای فتوولتاييك (فتوولتاييك)
زميني غشای نازك -صالحيت طراحي و تائيد نوع
 3-1استاندارد ملي ايران شماره  :11933سال ،1333سامانههای فتوولتاييك  -پردازش گرهای توان -روش
اندازهگيری بازده
 71-1استاندارد ملي ايران شماره  :11932-1سال ،1333احراز شرايط ايمني ماژول فتوولتاييك  -قسمت
اول  -ال امات ساختمان ماژول
 77-1استاندارد ملي ايران شماره  :INSO-IEC 61730-2سال ،1326صالحيت ايمني ماژول فتوولتاييك
(فتوولتاييك) قسمت -9ال امات آزمون
2-12 IEC 60146 (all parts), Semiconductor converters – General requirements and line
commutated Converters
– 2-13 IEC 60364-4-41, Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety
Protection against electric shock
2-14 IEC 60364-7-712, Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for
special installations or locations – Solar photovoltaic power supply systems
2-15 IEC 61725, Analytical expression for daily solar profiles
2-16 IEC 61800-3, Adjustable speed electrical power drive systems–Part 3: EMC
requirements and specific test methods
2-17 IEC 62109-1, Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part
1: General requirements
2-18 IEC 62124:2004, Photovoltaic stand-alone systems design verification
2-19 IEC 62103, Electronic equipment for use in power installations
9

2-20 IEC 62305-3, Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and
life hazard
2-21 IEC 62458, Sound system equipment –Electroacoustical transducers – Measurement of
large signal parameters
2-22 IEC 62548 1, Design requirements for photovoltaic arrays
2-23 ISO/DIS 9905, Technical specifications for centrifugal pumps – Class I
)(ISO 9905:1994
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اصطالحات ،تعاريف ،انواع سامانه و پارامترها

در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار ميرود:
7-9

اصطالحات و تعاريف

7-7-9
مبدل فتوولتايیک

مبدل فتوولتاييك ولتاژ  DCمولد فتوولتاييك را به ولتاژ بات يا پايين  DCتبدي ميكند يا اين ولتاژ  DCو/
يا جريان  DCرا به ولتاژ يا جريان متناوب تك فاز يا چند فاز تبدي ميكند.
يادآوري -مبدل فتوولتاييك ممکن است شام تجهي اتي برای تعقيب كننده نقطه توان بيشينه ،1پاي  ،اندازهگيری و برای
اهدا حفاظتي باشد.

1-7-9
مجموعه پمپ فتوولتايیک
9

مجموعه پمپ فتوولتاييك شام پمپ ( پمپ گري از مرك  ،پمپ حجمي جا به جايي ) موتور محرك و
كنترل ميباشد.
9-7-9
کابل پايانه پمپ فتوولتايیک

كاب پايانه پمپ فتوولتاييك ،مبدل فتوولتاييك را به مجموعه پمپ متص ميكند.
4-7-9
سامانههاي پمپ فتوولتايیک

تأسيسات فتوولتاييك اساساً شام اج اء و تجهي ات به صورت زير است:

)1- MPPT (Maximum Power Point Tracking
2- Displacement volume pump

3

مولد فتوولتاييك ،كاب كشي ،واحد كنترل (مانند اينورتر ،مبدل  DC/DCو غيره) ،موتور ،پمپ و لولهكشي
هيدروليك.
5-7-9
سامانههاي پمپاژ فتوولتائیک در حالت مستقل از شبکه برق

سامانههای پمپاژ فتوولتائيك در حالت مستق  ،سامانههای پمپاژ فتوولتائيك بدون اتصال به شبکه هستند.
7-7-9
تطبیق امپدانس

مبدل  ،DC/DCكه ممکن است شام تعقيب كننده نقطه توان بيشينه يا تعقيب كننده نسبت ولتاژ -
جريان باشد كه ميتواند با تصحيح دمايي همراه باشد.
1-9
انواع سامانه و پارامترها

به منظور آزمون ،سامانههای پمپ فتوولتاييك ميتوانند به چهار طبقهبندی به صورتي كه در جدول 1نشان
داده شده است تقسيم شوند .اين طبقهبندی با توجه به نقاط دسترسي اندازهگيری صورت ميپیيرد.
شک  ،1چهار چيدمان اصلي سامانههای پمپاژ رانشان ميدهد و پارامترهای قاب اندازهگيری را در نقاط قاب
دسترسي از سامانه تعريف ميكند .پارامترها در جدول 9تعريف شدهاند.
جدول  -7طبقهبندي سامانههاي پمپاژفتوولتايیک با هدف آزمون

انواع سامانه پمپاژ
الف -سامانههای  DCمتص شده به صورت مستقيم يا با قطعات الکترونيکي كنترلي (تطبي امپدان ) به صورت
يکپارچه با الکترو پمپ
ب -سامانه  DCبا واحد تطبي امپدان مج ا ،متص به واحد الکتروپمپهای جاروبكدار و يا با كموتاسيون
الکترونيکي در جايي كه كنترل مربوطه با الکترو پمپ به صورت يکپارچه ميباشند.
ج -سامانه ( DCبا موتور بدون جاروبك) با كنترل كموتاسيون مج ا (و تطبي امپدان )
د -سامانه با اينورتر  DC/ACبرای عملکرد الکترو پمپ  ACاستاندارد

2

شکل  -7نماي کلي انواع سامانه با اهداف آزمون
( در مورد پVm ،و  Imممکن است ولتاژ و جريان کموتاسیون شده بصورت الکترونیکي باشند).
جدول  -1تعريف پارامترها
نماد

يکا

پارامتر

شماره
1

ولتاژ  DCمولد

Va

V

9

جريان DCمولد

Ia

A

3

ولتاژ مدارباز  DCمولد

Voc

V

2

جريان اتصال كوتاه مولد

Isc

A

3

ولتاژ  DCنقطهی بيشينه توان مولد

Vmpp

V

0

جريان  DCنقطهی بيشينه توان مولد

Impp

A

3

فشار اندازه گيری شده

P

Pa

3

نرخ جريان سيال

Q

3

m /h

2

ولتاژ موتور  ACيا DC

Vm

V

16

جريان موتور  ACيا DC

Im

A

11

ولتاژ موتور (چند فاز )AC

Vrms

V

19

جريان موتور (چند فاز )AC

Irms

A

13

ضريب توان

λ

-

12

بسامد (ACيا بسامد كليدزني )DC

f

Hz

3

جدول  -1ادامه
نماد

يکا

شماره
13

سرعت موتور

n

rpm

10

گشتاور در مح اتصال موتور به پمپ

T

Nm

13

دمای آب (در ورودی)

t

°C

4

پارامتر

الزامات اجزاء سامانه
7-4

کلیات

يك سامانه پمپاژ فتوولتاييك عموماً شام اج اء اصلي زير است:
 مولد فتوولتاييك
 مبدلهای الکترونيك كه مج ا هستند (وسيله تطبي امپدان يا اينورتر)
 مجموعهی الکتروپمپ
1-4

ارتباط با ديگر استانداردها

سامانههای پمپاژ فتوولتاييك يکي از كاربردهای سامانههای فتوولتائيك ميباشند .بنابراين استانداردهای
موجود برای اج اء آن بايد بکار برده شود.
ماژولهای فتوولتاييك بايد با ال امات استانداردهای مربوطه مطابقت داشته باشند .برای ماژولهای
فتوولتاييك كريستالي ،استاندارد  ،IEC 61215برای ماژولهای فتوولتاييك تيه نازك ،استاندارد IEC 61646
و برای مل ومات ايمني ماژولهای فتوولتاييك ،استانداردهای  IEC 61730-1و  IEC 61730-2قاب اجرا
هستند .مولدهای فتوولتاييك بايد بر طب استاندارد  IEC 62548نصب شوند .جعبه اتصاتت 1مولد
فتوولتاييك بايد برچسب اخطاری داشته باشد كه نشان دهد قسمتهای فعال جعبه اتصاتت مولد
فتوولتاييك ممکن است حتي بعد از قطع اتصال از مبدل همچنان برقدار باشد.
از آنجايي كه سامانههای پمپاژ فتوولتاييك مستق از شبکه هستند ،استاندارد  IEC 60364-7-712ني
بکار ميرود.
جعبه تبدي های مولد فتوولتاييك و مجموعه كليدخانه 9برای نصب مبدل فتوولتاييك بايد با رعايت ال امات
استاندارد  IEC 60947-1باشند .به منظور نشان دادن اينکه فيوزها يا تجهي ات قطع در صورت نصب در
سمت  DCنبايد تحت بار كشيده شده يا كليدزني شوند بايد يك برچسب اخطار نصب گردد.
واحدهای مبدل توان (مبدل  DC-DCو مبدل  )DC-ACبايد ال امات بيان شده در استاندارد IEC 62109-1
را برآورده نمايند.

1- Combiner box
2- Switchgear

0

هنگام انتخاب تجهي ات الکتريکي سمت  DCبايد از مناسب بودن تجهي ات برای جريان و ولتاژ مستقيم
اطمينان حاص كرد .مولدهای فتوولتاييك بايد تا سقف بيشينه ولتاژ مدار باز مولد فتوولتاييك بصورت سری
1
اتصال يابند .مشخصات مربوطه بايد توسط سازندگان ماژول داده شود .اگر نياز به ديودهای سدی (مانعي)
باشد ،ولتاژ معکوس ديودها در دو برابر مقدار ولتاژ مدار باز مولد فتوولتاييك تحت شرايط  STCسنجيده
مي شود .برای تأسيسات فتوولتاييك به استاندارد  IEC 62458مراجعه شود.
مفهوم حفاظت بايد ال اماتي را در برابر برق گرفتگي (استاندار )IEC 60364-4-41و ايمني عملکرد سامانه
فراهم سازد .آزمون مؤلفههای الکتريکي و لوازم الکترونيکي بايد با استانداردهای  IEC 60146و IEC 62103
و تمام استانداردهای مربوطه تطاب داشته باشد.
حفاظت در برابر صاعقه بايد با استانداردهای مربوطه و ال امات استاندارد  IEC 62305-3مطابقت داشته باشد.
دستگاههای الکترونيکي در شرايط محيطي محلي از نظر گرما-رطوبت بايد با استاندارد IEC 60068-2-30
(به چرخه گرمای مرطوب 9مراجعه شود) تطاب داشته باشد .پنج چرخه برای دستگاههای الکترونيکي بايد
ايجاد شود.
سختي محیط :برای دستگاههای جهت استفاده در نواحي گرمسيری ،بيشينه دما  33˚ Cدر نظر گرفته
ميشود.
برای دستگاههای در آب و هوای معتدل ،بيشينه دما  23˚ Cدر نظر گرفته ميشود.
حفاظت در برابر تماس ،اجسام خارجي و آب بايد با استاندارد  IEC 60529سازگار باشد.
آزمونهای نوعي قابليت حم و نق دستگاههای الکترونيکي با بستهبندی بايد با استاندارد IEC 60068-2-6
مطابقت داشته باشد.
ارزيابي مصونيت در برابر كميتهای ناشي از م احمت تابشي وهدايتي بايد با استانداردهای , IEC 61800-3
 IEC 61000-6-3 , IEC 61000-6-2مطابقت داشته باشد.
پمپها ميتوانند به چهار دسته اصلي طبقه بندی شوند ،هرچند انواع مکم ديگری ني ممکن است وجود
داشته باشند.
پمپ های گري از مرك  ،ال امات مشخص شده در استاندارد  ISO/DIS 9905 Class Iرا بايد برآورده سازند.
5

اندازه گیري عملکرد

7-5

کلیات

عملکرد سامانه ميتواند با ارزيابي سامانه كام تحت شرايط متفاوت تعيين شود .برای آزمون پیيرش ،ارزيابي
عملکرد يا بايد تحت شرايط آزمايشگاهي(شرايط تکرارپیير با قابليت اجرای مجدد آزمونها) و يا توسط
آزمونهای ميداني انجام شود كه يکي از آنها كافي است.
1- Blocking diode
2- Damp-heat cyclic

3

1-5

پیادهسازي آزمون

حداق امکانات و تجهي ات مورد نياز برای يك پيکربندی آزمون جهت اندازهگيری عملکرد به صورت زير
تعريف ميشود (بيشينه عدم قطعيت در اندازهگيری در جدول 2داده شده است):
الکتريکي:
 مولد فتوولتاييك واقعي با اندازه گيری تاب و باد ( برای پیيرش ميداني) يا:
شبيه ساز مولد خورشيدی فتوولتاييك قاب برنامهري ی با قابليت شبيه سازی پيکربندی يك مولد
خورشيدی فتوولتاييك معين ( يعني تعداد ماژول ها ،نوع و تركيب سری /موازی) برای آزمون آزمايشگاهي.
 نوع ،طول و قطر حقيقي كاب (برای پیيرش ميداني يا آزمون آزمايشگاهي) يا:
شبيه ساز امپدان كاب (برای آزمون آزمايشگاهي).
 تجهي ات اندازه گيری با دقت و درستي قاب قبول برای آشکارسازی و ثبت پارامترهای فهرست شده در
جدول.9
هیدرولیک:
 مخ ن آب
 الکتروپمپ
 ترانسديوسر فشار
 محفظه هوای پي فشرده (جاييكه سطح فشار ميتواند تنظيم شود)
 ترانسديوسر جريان سيال
1
 وسيله نگهدارنده فشار
 لوله تخليه
يك نمونه نمای كلي مدار آزمون در شک  9نشان داده شده است.
يادآوري -ميتوان از هر مدار آزموني كه معادل مدار آزمون شرح داده شده در موارد فوق ميباشد (برای مثال انواع سامانههای
پمپاژ مختلف) و قادر است به درستي مشخصات هيدروليکي و عملکرد سامانه را تبيين نمايد ،استفاده نمود ،با اين شرط كه
فشار مخالف اوليه مورد نياز را تأمين نمايد.

ساختار لوله بين خروجي پمپ و ح گر فشار بايد با قطر اتصاتت در دهانه خروجي پمپ كه توسط سازنده
طراحي شده است برابر باشد .فرض ميشود كه در محدوده عملکرد عادی پمپ ،افت فشار به دلي تلفات
اصطکاك بين خروجي پمپ و ح گر فشار ناديده گرفته شده و مؤلفه انرژی جنبشي آب در خروجي پمپ
در مقايسه با اف اي انرژی پتانسي كه ناشي از اف اي فشار در طول پمپ است ،كوچك در نظرگرفته شود.

1- Pressure sustaining device

3

اين فرضيات بايد تحقي شده و اگر تزم باشد تأثير آن در محاسبه توان هيدروليك تصحيح گردد .اين
مسئله بايد در گ ارش آزمون ذكر شود.
1
طرح كلي لولهكشي سامانه بايد بهگونهای باشد كه از محبوس شدن هوا جلوگيری شود.
3
در آزمون عملکرد لحظهای ،فشار به وسيله يك شير دروازهای 9ساده كه در آن فشار پشت شير با محدود
كردن جريان سيال پايدار نگه داشته ميشود ،ميتواند كنترل شود .همچنين شيرهای 2خاصي وجود دارند
كه فشار باتدست جريان را در مقدار ثابتي نگه ميدارند (شيرهای نگه دارنده فشار) ،البته با توجه به عملکرد
غيرقاب پي بيني اين دسته از شيرها بايد در استفاده از آنها توجه خا شود .در بعضي از آزمايشگاههای
مجه آزمون ،ثابت نگهداشتن فشار به كمك محفظه پي فشرده هوا صورت ميگيرد .در اين روش از يك
كنترل فشار در خروجي و يا يك ستون واقعي آب استفاده ميشود (به جدول  3مراجعه شود).
اگر از يك دبيسنج برای اندازه گيریهای آزمايشگاهي استفاده شود ،انتهای لوله تخليه بايد پايين تر از
سطح آب باشد تا جلوی پاشيده شدن آب گرفته شود .اين مسئله ميتواند سبب ايجاد حبابهايي از آب /هوا
در جريان سيال شود كه ميتوانند به ورودی پمپ وارد شده و بر عملکرد صحيح آن تأثير بگیارد .اما اگر از
روش سط و زمانسنج( 3روش ميداني) استفاده شود ،امکان تخليه آب در زير سطح وجود ندارد .به همين
دلي يك تيغه عمودی در مخ ن بين ورودی پمپ و لوله ی برگشت بايد قرار داده شود بطوری كه آب از زير
تيغه ن ديك به پايين مخ ن بايد عبور كرده تا به پمپ برسد .از اين طري هيچ حباب كوچکي نفوذ نمي كند
و در ن ديك سطح باقي خواهد ماند .راهکار ديگر اين است كه يك لولهی ب رگ در اطرا پمپ قرار داده
شود بصورتي كه پايينتر از سطح آب قرار گرفته و پايين آن بمنظور اجازه دادن به ورود آب به شک يك
كمان بريده شود.

شکل  -1نمونه مدار آزمون پمپ فتوولتايیک در آزمايشگاه

1- Airlocks
2- Gate valve
3- backpressure
4- Valve
5- Bucket and Stopwatch Method

2
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آزمونهاي عملکرد سامانه پمپاژ

 7-9-5کلیات

مشخصههای مندرج در برگهی مشخصات اج اء و پياده سازی بايد در آزمونهای عملکرد بررسي شوند .در
مدت آزمون عملکرد ،اج اء يا زير سامانهها در معرض رويههای مختلف آزمون قرار گرفته و برای مطابقت با
مشخصههای ادعا شده در برگهی مشخصات ،مورد آزمون قرار ميگيرند .پ از استخراج منحنيهای
عملکرد برای مقايسه با دادههای طراحي مورد نياز سامانه  ،اولين بررسي در طراحي انجام ميگيرد .به طور
كلي دادههای سامانه در مح آزمون با پياده سازی آزمون عملکرد ميداني مورد بررسي قرار ميگيرند .اين
آزمون ،كليه اطالعات تزم و منحنيهای عملکردی كه به عنوان مبنايي برای آزمون عملکرد ميداني در
نظرگرفته مي شود را فراهم ميكند.
آزمون عملکرد آزمايشگاهي :نمای كلي از مدار آزمون سامانه آزمايشگاهي در شک  9نشان داده شده است.
آزمون بازدهي مبدل طب استاندارد  IEC 61683:1999انجام مي شود و بنابراين آزمون میكور در اين
استاندارد به تفصي بررسي نميشود.
 1-9-5مشخصهيابي P-Q

آزمون عملکرد سامانههای پمپاژ در هد ثابت ( )Hو تغيير توان ورودی ( )Pبه منظور تعيين نرخ جريان
سيال بدست آمده ( )Qبايد مد نظر قرار گيرد .در آزمايشگاه اين منحني مشخصههای هد ثابت ( (Hبايد
برای  Pبر حسب  Qاستخراج شوند.
منحني مشخصه های هد ثابت ( )Hزير بايد تعيين شوند( .مگر اينکه سازندگان پايينترين اختال هد مجاز
را تعريف كنند .سپ  H1به صورت  Hminبايد در نظر گرفته شود):
H1= 0.3 Hmax
H2= 0.4 Hmax
H3= 0.5 Hmax
H4= 0.6 Hmax
H5= 0.7 Hmax
H6= 0.8 Hmax
H7= 0.9 Hmax

همچنين به شک ( 3مثال برای سامانه پمپاژ گري از مرك ) به عنوان نمونهايي از نماي ترسيمي مراجعه
شود Q=0( Hmax .برای پمپهای گري از مرك  .در انواع ديگر پمپها ،به طور مثال پمپهای رتور
مارپيچي Hmax ،توسط سازندگان به عنوان بيشينهی هد عملکردی مجاز تعريف ميشود) بيشينه هد پمپاژ
در بيشينه سرعت ايمن موتور يا بيشينه بسامد فراهم شده توسط مبدل است (برای احتياط پايينتر از
سرعت ايمن موتور باشد) .ال امات ايمني ارائه شده از طر سازندگان موتور بايد در نظر گرفته شود.
سامانه پمپاژ بايد به مدت پنج دقيقه در سرعت نامي در فشار پايين كار كرده و سپ شيرها به منظور
گرفتن حبابهای هوا از حلقه آزمون باز شوند.
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فشار در مقداری ثابت تنظيم شده و اندازهگيریها از باتترين فشار شروع ميشوند .توان ورودی سامانه از بات
به پايين در مراح مختلف متغير است و به اين ترتيب نرخ جريان سيال اندازهگيری ميشود .به اين منظور،
شبيهساز مولد فتوولتاييك يا مشخصههای  I-Vمولد فتوولتاييك حقيقي بايد بصورتي كه در طراحي سامانه
تصريح شده است باشد .بين توانهای ورودی بات و پايين كمينه پنج نقطه اندازه گيری با دلتای جريانهای
سيال برابر (اختال در نرخهای جريان سيال بصورت نقطه به نقطه بايد برابر باشند) بايد نظرگرفته شوند كه
به استخراج منحني  P-Qدر فشار ثابت (هد آب برحسب متر) منتهي ميشود.
نرخ توان بر حسب نرخ جريان سیال براي هد ثابت آب
برای پمپ گري از مرك با Hmax (Q=0 m3/h)=100mدرrpmmax=3900

شکل  -9مثالي از نمودار P-Q

در كاربرد ميداني رويه سادهای به كار ميرود كه به قرار زير است:
سامانه پمپاژ فتوولتاييك در مکان مطلوب نصب و ح گر فشار به چاه وارد ميشود تا هد حقيقي پمپاژ آب
را تعيين كند ]( H[mهد استاتيك +هد ديناميك آب) .نرخ جريان حجمي آب پمپاژ شده ] Q[L/sبه وسيله
جريانسنج كاليبره شده يا به روش سط كه در بند  9-3ذكر گرديد ،اندازه گيری ميشود .در ورودی
مبدل  ،DCولتاژ ] V[Vو جريان ] I[Aاندازهگيری ميشود .با اين اندازه گيری ميتوان بازده زيرسامانه
مبدل -الکترو پمپ را محاسبه كرد (= 9.81 m/s2گران زمين=:)g
H Q g
I V



 9-9-5مشخصهيابي H-Q

در اين مشخصهيابي توان سامانهها متغير است ،بطوریكه پمپ در سرعت مشخصي (پارامتر  )nراهاندازی
ميشود .يکي از سرعتهايي كه در منحني مشخصه لحاظ ميشود ،بايد در برگيرنده سرعتي باشد كه معادل
با دادههای اندازهگيری شده سازنده است ،كه در پمپهای  acاين سرعت با بسامد خروجي اينورتر ارتباط
دارد.
11

رويه مشخصهيابي به قرار زير است:
 به منظور خارج كردن حبابهای هوا از حلقه آزمون ،در ابتدا سامانه پمپاژ بايد به مدت پنج دقيقه در
سرعت نامي و فشار پايين با دريچههای باز راه اندازی شود.
 سپ دريچه به طريقي كه پمپ در مقاب هد بيشينه خود قرار ميگيرد ،تنظيم گردد( .برای پمپهای
گري از مرك  ،دريچه به طور كام ميتواند بسته شود و در پمپهای جابه جايي ،شير بسته ميشود تا
پمپ به بيشينهی هد اسمي خود برسد).
 از اين نقطه ،شير در همهی مراح باز است به صورتي كه جريان سيال به بيشينه مقدار خود برسد.
 به محض رسيدن به نقطه جديد ،توان ورودی بايد تنظيم شود بطوری كه مجدداً به سرعت از قب تنظيم
شده برسد (پارامتر  .)nبه اين منظور ،شبيه ساز مولد فتوولتاييك يا مشخصههای  I-Vمولد فتوولتاييك
حقيقي بايد مطاب با طراحي سامانه باشد.
 بين حالت شير بسته و باز بايد حداق پنج نقطه اندازهگيری برای ايجاد اختال جريان سيال برابر در نظر
گرفته شود كه به منحني مشخصه  H-Qدر سرعت ثابت منتهي ميشود ،اين در حالي است كه ولتاژ و
جريان ممکن است متفاوت باشد.
 اين رويه برای ديگر سرعت ها ني تکرار ميشود .مجموعهای از پنج منحني كه اختال سرعت آنها متناظر
با تغيير  3 Hzدر فركان است ،بايد گرفته شود.
شک  2مثالي از نماي ترسيمي را نشان مي دهد.

شکل  -4نمودارهاي  H-Qبراي پمپ شکل 9در سرعتهاي چرخشي متفاوت

 4-9-5اندازه گیريهاي توان راه اندازي

اين آزمون برای تعيين كمينه توان مورد نياز شروع به كار سامانه پمپاژ فتوولتاييك بکار ميرود و در
پمپهای گري از مرك ی كه هيچ شير يکطرفهای 1نصب نشده است ،مورد استفاده قرار نميگيرد.
پمپ خاموش است .محفظهی هوای پي فشرده با  36 %آب پر شده و تا زماني كه پمپ به هد نامي خود
در سامانه برسد هوای فشرده اعمال ميشود .وسيله نگه دارنده فشار ( به طور مثال شير كنترل كننده فشار)
ني برای اين مقدار هد تنظيم مي شود (به شک  9مراجعه شود) .شبيهساز مولد فتوولتاييك در بيشترين
Non-return valve
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مقدار جريان (تاب ) تنظيم ميشود و سامانه شروع بکار ميكند .اين رويه از مقدار كم تا مقدار زياد تکرار
ميشود تا سامانه شروع بکار كرده ،به مدت دو دقيقه به طور پايدار كار كند و تريپ 1ندهد .در اينصورت توان
اندازهگيری شده همان توان راه اندازی برای هد مشخص شده ميباشد.
برای پمپهای جا به جايي رويهی میكور اعمال ميشود .تفاوت اين پمپها با پمپهای گري از مرك در اين
است كه با هر آزمون راه اندازی تيهای از آب بين رتور و استاتور مکيده ميشود و مانند روغن عم ميكند
كه موجب كاه اصطکاك و در نتيجه كاه توان راه اندازی ميشود .به دلي وجود ساعتهای متعدد بين
خاموشي پمپ در شب و شروع آن در صبح ،تيه آب تخليه ميشود ،لیا زمان انتظار دو ساعتي بين دو آزمون
راه اندازی در پمپ های رتور مارپيچي مناسب است.
7

شرايط طراحي يک سامانه پمپاژ

 7-7کلیات

يك ال ام اساسي جهت طراحي سامانههای پمپاژ انرژی خورشيدی آن است كه دادههای كافي برای استفاده
به عنوان مبنا موجود باشند .از يك سو ،دادههای كافي از طر مشتری بايد برای برنامهري در دسترس قرار
گيرد و از طر ديگر طراح بايد داده های قاب اطميناني از سازندگان قطعات به عنوان مبنا بدست آورد.
اين بند رهنمونهايي را جهت طراحي مناسب يك سامانه پمپاژ خورشيدی برای عملکرد بهينه ارائه ميدهد.
 1-7دادههاي مشتري

الف -جغرافيايي
 طول جغرافيايي ،عرض جغرافيايي ،توپوگرافيطول و عرض جغرافيايي ،مکاني كه سامانه قرار ميگيرد را تعريف ميكند .توپوگرافي موقعيت محلي مکان
را تعريف ميكند ،به طور مثال جهت مولد در آزيموت و ارتفاع ،شرايط سايه اندازی وكيفيت هوا (رطوبت و
سطح غبار).
ب -داده های مربوط به آب و هوا
تاب  :مبنای طراحي ،استاندارد  IEC 61725-NASA dataميباشد.
در صورتي كه هيچ دادهای توسط مشتری ارائه نشده باشد ،از دادههای تابشي استاندارد IEC 62124 : 2004
جدول الف 1استفاده شود.
دادههای دمايي :ميانگين ،كمينه ،بيشينه.
اگر هيچ دادهای توسط مشتری داده نشود ،از ميانگين دمای محيطي  36 ˚Cاستفاده شود.
 بارش بيشينه و ميانگين سرعت بادtrip
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 شرايط مکاني خا دادههای مربوط به چاه يا دادههای منبع آب عم چاه (هد استاتيك) ،قطر چاه
 بهرهدهي چاه ( Qmaxدر  m3/hو ك هد پمپاژ در اين سطح) و شواهدی مبني بر مناسب بودن چاه از
ديدگاه بهرهدهي
 سطح ديناميك آب (خروجي چاه بر طب آئين نامه بينالمللي و ملي تعيين مي شود)
( TDH هد ديناميك ك  ،شام تلفات اصطکاك سامانه پمپاژ)
 تامين آب روزانه مورد نياز تحت بدترين شرايط تعريف شده (تاب  ،زمان ،هد آب)
جهت تنظيم فشار در محفظهی هوای پي  -فشرده ،به جدول  3مراجعه شود.
كيفيت آب از نظر شاخص آلودگي يا ذرات شن بايد بر طب آئين نامههای بينالمللي و ملي باشد.
ت -مي ان آب مورد نياز
 مي ان آب مورد نياز روزانه تحت بدترين شرايط (تاب  ،تاريخ ،هد آب) Qd ،درm3/day الگوی مصرث -توصيف پروژه
 توصيف مکان (شام تصاوير در صورت وجود) نوع مکان با دادههای ارتفاع برای تعيين هد ك پمپ ،TDH ،سامانههای لوله كشي( ،طول ،قطر) ساختمانهای موجود يا طرح ري ی شده پوش گياهي جهت تحلي سايه امکانات ذخيره سازی و توزيع مخ ن آب ،ديگر امکانات توزيع يا ذخيره سازی همراه با مشخصات فنيدادههای مورد نياز فراهم شده توسط مشتری به نمودارهای  1و  9و به مقدار ( Vميانگين آب پمپاژ شده
روزانه) شک الف 1منتهي ميشود (يك مثال برای يك سامانه پمپاژ گري از مرك فتوولتاييك كوپ شده
مستقيم) و اين شک مبنای طراحي ميباشد كه توسط متصديان سامانهها انجام ميشود.
جدول  -9فشار برحسب بار براي هدهاي معادل آّب
هد

فشار

فشار

هد

هد

فشار

m

hPa

m

hPa

m

hPa

3

6/22

26

3/29

33

3/30

16

6/23

23

2/21

36

3/33

13

1/23

36

2/21

33

3/32

96

1/20

33

3/26

26

3/33

93

9/23

06

3/32

23

2/39

36

9/22

03

0/33

166

2/31

33

3/23

36

0/33
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برای الگوهايي به منظور بدست آوردن دادهها ،به بند الف 9-مراجعه شود.
 9-7مشخصات سامانه

(برای ج ئيات بيشتر مثال سامانه پمپاژ گري از مرك به شک الف1مراجعه شود).
از دادههای موجود ،متصدی سامانه ،مشخصات دستگاه را به شرح زير تعريف ميكند:
 هد ديناميك پمپ ( )Hشام افتهای فشار ناشي از اصطکاك لوله ،وساي اندازهگيری و تخليه جريان
حجمي  Qاز چاه (به منحني 9شک الف 1مراجعه شود).
 الگوهای تاب خورشيدی (به منحني 9شک الف 1مراجعه شود).
 مشخصه توان مولد فتوولتاييك (به منحني 3شک الف 1مراجعه شود) وابسته به تاب تحت شرايط
كاركرد است (دمای محيط) .آنچه مهم است دمای شرايط سلولهای ماژول فتوولتاييك و با توجه به زاويه
تنظيم مولد ميباشد .اين شک بايد با حداق چهار نقطه مشخص شود.
)(Gmax, 0.8 × Gmax, 0.6 × Gmax, 0.4 × Gmax
 مولد فتوولتاييك بايد با مشخصه زير تعريف شود :خروجي الکتريکي  Pبرحسب تاب  .Gاين مشخصه از

بيشينه نقاط توان (MPPها) برای تاب های مختلف در دماهای ماژول شک ميگيرد كه برای شرايط محدو ِد
تنظيم شده اتفاق ميافتد .شرايط محدود (دمای هوا ،سرعت باد) كه به عنوان مبنايي برای سازندگان در
زمان تعيين مشخصه در نظر گرفته ميشود ،بايد بيان شود .انحرا مبدل از نقاط توان بيشينه بايد در هنگام
بيان مشخصه مولد فتوولتاييك در نظر گرفته شود .با موتورهای  DCكوپ شده مستقيم ،تطبي مشخصه
مولد به عملکرد موتور بايد مورد مالحظه قرار گيرد Uoc .مولد فتوولتاييك بايد طوری در نظرگرفته شود كه
در هر شرايط محيطي كوچکتر از  Umaxمدار الکترونيکي مبدل باشد.
 نرخ جريان حجمي بايد برای دوره تاب و مشخصههای سامانه ذكر شود .اين مسئله به وسيله حداق
چهار نقطه ) (Gmax, 0.8 × Gmax, 0.6 × Gmax, 0.4 × Gmaxبايد تعريف شود.
 سطح زير منحني نرخ جريان ،مقدار روزانه آب پمپاژ شده را نشان ميدهد .اين مقدار بايد مقدار حجم
مورد نياز در رواداری - 3 % 1تا  +96%را برآورده كند.
ممکن است در حين تعيين ابعاد سامانه آشکار شود كه طراحي بهينهای كه در  -3 % / 96%از نيازهای
روزانه بدست مي آيد به دلي پارامترهای پراكنده طراحي (به طور مثال تعداد رشتهها) غير ممکن باشد .در
اينصورت ،بايد تواف با بهره بردار صورت گيرد و اگر نياز است ،معيارهای بهره بردار ني بايد اصالح شوند.
 4-7تعیین ابعاد تجهیزات هیدرولیک

در صورتي كه معيار تعيين ابعاد زير برقرار باشد به محاسبات افت فشار نياز نيست:
لوله كشي بايد برای بدست آوردن تلفات اصطکاك احتمالي تعيين ابعاد شود .بيشينه اتال اصطکاك توصيه
شده ( 3 %در  )STC9از هد ديناميك ك است .اندازهی نرخ جريان نامي آب بايد حداق يك و نيم برابر
بيشترين نرخ جريان حجمي باشد.
1- Telorance
2- Standard Test Condition
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 5-7مستندات
 7-5-7کلیات

كليه مراح طراحي انجام شده بايد به عنوان مرجع مستندسازی شود .مستندات بايد دادهها و فرضياتي كه
طراحي مبتني بر آن بوده به همراه فرآيند بکار رفته در طراحي را ارائه دهد .اندازه گيریها برای عملکرد
ايمن ،مناسب و دوستدار محيط زيست بايد ذكر شود .در موردی كه سامانه نصب شده با ال امات مطاب
نباشد مستند سازی به بحث كمك خواهد كرد.
 1-5-7دفترچهي راهنماي عملکرد و نگهداري براي متصديان نگهداري پمپ در مکان پمپاژ فتوولتايیک

اين سند در برگيرنده تشريح كام و درعين حال آسان همراه با شک های ساده كه موضوعات زير را پوش
ميدهد خواهد بود:
 رويههای بهره برداری استاندارد از قبي روند روشن و خاموش كردن
 توصيف عملکرد ،توصيف نظارتي عملکردی و تفسير وضعيت و شاخصهای خطا
 قوانين كار هنگام عملکرد نادرست
 معرفي دستورالعم های ايمني
 دستورالعم های ايمني فردی ،محافظت در برابر برقگرفتگي
 رويهی تعمير و نگهداری مانند تمي كردن
يك دفترچهی ثبت روزانه بايد به منظور بدست آوردن اطالعات پيوسته عملکردی گردآوری شود .سند بايد
به زبان فارسي و انگليسي نوشته شود.
 9-5-7دفترچه راهنماي نگه داري شامل عملکرد ،تعمیر و سرويس

اين سند در برگيرنده تشريح كام و آسان همراه با شک های ساده شام موضوعات زير خواهد بود:
 دستورالعم نصب
 توصيف عملکرد
 دستورالعم های بهره برداری و سروي با ج ئيات جدول زماني سروي  ،با دستورالعم های شروع بکار
و فهرست عيبيابي كلي برای سامانه
 توصيف نمای كلي به شک يك برنامهی خالصه با ارجاع به برنامههای تفصيلي مربوطه
 مدار الکتريکي و نمودارهای تنظيم ،طرح های پياده سازی ،نقشههای سيمكشي و پايانه
 ليست قطعات مطاب با مستندات ترسيمي تمام دادههای تزم برای يك سفارش
 نقشههای انفجاری 1پمپ با توجه خا به برچسب گیاری قسمتهای در حال كار
سند بايد به زبان فارسي و انگليسي نوشته شود.
 7-7بررسي طراحي سامانه پمپاژ فتوولتايیک با توجه به حجم آب روزانه

برای مشخصههای هيدروليك داده شده از منحني عملکرد سامانه در مشخصه ها P ،بر حسب  Qميتواند
1- Exploded drawing
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عالمتگیاری شود .با استفاده از منحني مشخصه عملکرد اين امکان وجود دارد تا نرخ جريان حجمي از
تاب روزانه بر حسب خروجي مولد فتوولتاييك و از مشخصه عملکردی سامانه تعيين شود.
تعيين ابعاد به عنوان بخشي از ك طراحي مورد قبول است در صورتي كه نرخ جريان حجمي بطريقي كه در
بات مشخص شد ،بيشينه انحرا بين  -3 %تا ( +96%به عالوه مقدار مجاز برای رواداری اندازه گيری) را برای
نقاط  Gmax , 0.8 × Gmax , 0.6 × Gmax , 0.4 × Gmaxو برای نرخ جريان حجمي مرتبط با حجم آب روزانه
پمپ شده ،داشته باشد.
اندازهگيری با استفاده از رواداری هريك از ح گرهايي كه برای اندازهگيری خطای مبدل مجاز است
محاسبه ميشود .اندازهگيری بايد به مي ان بيشينهی عدم قطعيت  3 %از مقدار اندازهگيری شده تعريف شود.
در كاربرد ميداني بازده زير سامانه (مبدل -الکتروپمپ) محاسبه شده در بند  9-3-3مي تواند برای مقايسه
با مقدار محاسبه شده استفاده شود .شايان ذكر است كه كاه توان مولد فتوولتاييك بسته به دمای باتی
سلول (ب رگتر از  ،)36˚ Cكهنگي و غبار روی سطح ،ميتواند به سقف  36 %برسد.
 1-7ثبت پارامترهاي اندازه گیري شده

در تمام موارد بايد يك گ ارش روزانهی آزمايشگاه كه تمام كميتهای اندازه گيری شده اصلي در آن ثبت
شده است وجود داشته باشد.
همانطور كه در شک  1نشان داده شده (نقطه د) ،پارامترهای اندازه گيری شده مختلف  ،برای پيکربندیهای
مختلف سامانه مناسب هستند .به عالوه ،آزمايشگاههای مختلف قابليتهای اندازه گيری مختلف خواهند
داشت .بنابراين پيشنهاد ميشود برای هر پيکربندی سامانه (الف تا د) مجموعهای از پارامترهای اندازه گيری
شدهی اصلي و اختياری تعريف شود .اندازه گيری پارامترهای اصلي روند مشخصي دارد و فقط تجهي ات
ابتدايي مورد نياز است و كمينهی مجموعه دادهها برای تعيين مشخصات سامانه هستند .انتظار ميرود كه
تمام آزمايشگاههای همکار تمام پارامترهای اصلي را اندازه بگيرند .پارامترهای اختياری ممکن است تجهي ات
اندازه گيری پيچيدهتری را نياز داشته باشند.
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جدول -4پارامترهاي اصلي و اختیاري که بايد اندازهگیري و ثبت شوند
پارامتر

شماره

عدم

نماد

يکا

الف

ب

پ

ت

1

ولتاژ مولد

Va

V

اصلي

اصلي

اصلي

اصلي

≥1 %

9

جريان مولد

Ia

A

اصلي

اصلي

اصلي

اصلي

≥1 %

3

فشار اندازه گيری شده

P

Bar

اصلي

اصلي

اصلي

اصلي

≥9 %

2

نرخ جريان

Q

3

M /h

قطعیت

اصلي

اصلي

اصلي

اصلي

≥9 %

3

ولتاژ موتور

Vm

V

اصلي

≥1 %

0

جريان موتور

Im

A

اصلي

≥1 %

3

ولتاژ موتور (چندفاز )AC

Vrms

V

اختياری

≥1 %

3

جريان موتور (چند فاز )AC

Irms

A

اختياری

≥1 %

2

ضريب توان

α

frac

اختياری

≥1 %

16

بسامد  ACيا بسامد كليدزني DC

f

Hz

اختياری

اختياری

≥9 %

11

سرعت موتور

n

rpm

اختياری اختياری اختياری

اختياری

≥9 %

19

گشتاور در مح اتصال موتور به
پمپ

T

Nm

اختياری اختياری اختياری

اختياری

≥9 %

13

دمای آب در ورودی

t

°C

اصلي

≥9 %

اصلي

اصلي

اصلي

کلیدواژه

معني

اصلي

پارامتر اوليه كه بايد توسط تمام آزمايشگاهها اندازه گيری شود

اختياری

پارامتر اختياری كه ممکن است توسط آزمايشگاههايي با امکانات مناسب اندازهگيری شود
غير قاب كاربرد

خطا

بيشترين خطای مقدار اندازهگيری شده

نماد

نماد يکاهای SI

يادآوري -ستونهای الف تا ت در جدول فوق نمايانگر چهار طبقه بندی ذكر شده در بند  9-3ميباشند.
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پیوست الف
(اطالعاتي)
نمودارعملکرد ،مشخصهها و تعاريف اجزاء
الف 7-نمودارهايي جهت نشان دادن عملکرد سامانه براي سامانه پمپاژ گريز از مرکز

شکل الف - 7عملکرد سامانه براي سامانه پمپاژ گريز از مرکز
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الف 1-دادههاي فني ،مشخصههاي اجزاء ( جهت تکمیل توسط سازندگان اجزاء)

مولد فتوولتايیک
---------------سازنده ماژول:
---------------نوع ماژول:
تعداد ماژولها (سری×موازی)---------------- :
---------------اندازهی ماژول:
ماژولهای تاييد شده بر طب استانداردهای:
بله □ خير□
IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730
مشخصههای  I-Vمولد فتوولتاييك در دمای محيطي مرتبط (دمای سلول ماژول فتوولتاييك) و سطوح
تاب
 366W/m2تا  1666W/m2در گام های 166W/m2
دادههای خروجي بايد شام تلفات عدم تطبي امپدان باشند .دادههای مولد فتوولتاييك بايد در
گستره دمای محيطي مورد انتظار( دمای سلول ماژول فتوولتاييك) و در سرعت باد  1 m/sتعيين شود.
مبدل فتوولتايیک (هنگام استفاده)
سازنده:

----------------

نوع:

----------------

خروجي:
□ DC, EC
 ACتکفاز□
 ACسه فاز□

ولتاژ ورودی:

MPPT

= ---------------- V
Umin = ---------------- V
Umax = --------------- V
بله □
خير □

UN

بيشينه ی جريان ورودی Imax

------------------- A

بيشينه ی ولتاژ ورودی Umax

------------------- V

خروجي:
گستره ولتاژ خروجي
گستره بسامد خروجي

------------------- VA/W
------------------- V
------------------ Hz
96

در صورت وجود

بيشينهی جريان خروجي Imax

اف اي

------------------ A

بازدهي مبدل از  6/63 PNتا ( PNبه استاندارد  IEC 61683:1999جدول 1مراجعه شود)
□ DC

موتور

□AC

------------------سازنده:
------------------نوع:
------------------- W
خروجي نامي:
( ---------- V --------- Hzدر صورت وجود)
ولتاژ  /بسامد نامي:
--------------------گستره عملکرد ولتاژ:
---------------------- A
جريان نام:
---------------------بيشينه جريان:
 -------- Hzدر( ---------در صورت وجود)
كسينوس( φضريب توان):
----------------- mm
بيشترين قطر و طول موتور:
كمينه -------- :بيشينه -------- :درجه سلسيوس
گستره دمايي:
پمپ
سازنده:
نوع:
هد پمپ:
نرخ جريان حجمي:
بيشينه قطر و طول پمپ:
گستره دمايي

--------------------------------گستره عملکرد ---------- m :نامي=----------- m
گستره عملکرد ------- m3/h :نامي=---------- m3/h
-------------- mm
كمينه -------- :بيشينه ---------- :درجه سلسيوس

ديگر مشخصه ها:
بله □
بله □

حفاظت كاركرد بيباری (بدون آب):
حفاظت اضافه باری
اطالعات ديگر:

-------------------------------------
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خير□
خير□

