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 خدا نامبه

 ايران استانداردسازمان ملي  با آشنايي

 و استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3ی هماد يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 استانداردهای نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

 .دارد عهده به را ايران (رسميملي )

به  92/60/26و پنجاه و دومين جلسه شورای عالي اداری مورخ  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يکصد ةنام مؤسس

 -جهت اجرا ابالغ شده است 92/63/26مورخ  33333/960سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 مؤسساات  و مراكا   نظاران  صااحب  سازمانكارشناسان  از مركب فني های كميسيون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوين

توليادی،   به شارايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و توليدی پژوهشي، علمي،

كننادگان،  مصار   توليدكننادگان،  شاام   نفاع،  و حا   صااحبان  منصافانة  و آگاهاناه  مشااركت  از كاه  اسات  تجاری و فناوری

ناوي    پاي  . شاود  مي حاص  دولتي غير و دولتي های سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراك  كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از دريافت پ  و شودمي ارسال مربوط فني های كميسيون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهي برای ايران ملي استانداردهای

 و ايران چاا   رسمي()ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها

 .شود مي منتشر

 كنناد در  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با ني  صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نوي  پي 

، بادين ترتياب  . شاود  ماي  منتشار  و چاا   اياران  ملاي  اساتاندارد  عناوان  باه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي ی هكميت

ملاي  ی  هكميتا  در و تدوين 3 ی هشمار ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

 .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشکي ايران  استاندارد ملي سازمان كه مربوط استاندارد

(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضای از ايران استاندارد سازمان ملي
9المللي الکتروتکنيك  بين كميسيون 1

(IEC) و 

3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان
(OIML) 2رابط تنها عنوان به و است

 كشاور  در(CAC)3 كادك  غایايي    كميسايون  

  آخارين  از كشاور،  خاا   هاای  نيازمنادی  و كلاي  شارايط  باه  توجه ضمن ايران ملي استانداردهای تدوين در-كند مي فعاليت

 .شودمي گيریبهره المللي بين استانداردهای و جهان صنعتي و فني علمي، های پيشرفت

 سالمت كنندگان، حفظ مصر  از حمايت برای قانون، در شده بيني پي  موازين رعايت با تواند مي ايران استاندارد سازمان ملي

 از اجارای بعضاي   اقتصاادی،  و محيطاي  زيسات  مالحظاات  و محصاوتت  كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردی ايمني و

 استاندارد، اجباری عالي شورای تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخ  توليدی محصوتت برای را ايران ملي استانداردهای

-درجه   و صادراتي كاتهای استاندارد اجرای كشور، محصوتت برای المللي بين بازارهای حفظ منظور  به تواند مي سازمان-نمايد

 در فعاال  مؤسساات  و هاا  ساازمان  خادمات  از كننادگان  استفاده به بخشيدن اطمينان برای همچنين-نمايد اجباری را آن بندی

و  ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت های سيستم صدورگواهي و ممي ی بازرسي، آموزش، مشاوره، ی هزمين

 ضاوابط  اسااس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونهاينايران  استاندارد ملي سازمان سنج ، وساي  كاليبراسيون )واسنجي( مراك 

 بار  و اعطاا  هاا  آن باه  صاالحيت  تأيياد  ی هگواهيناما  تزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام

 گرانبها فل ات عيار تعيين سنج ، وساي  كاليبراسيون )واسنجي( يکاها، المللي بين دستگاه ترويج-كند نظارت مي آنها عملکرد

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهای سطح ارتقای برای تحقيقات كاربردی انجام و

 

                                                 
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 

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


 ج  

 استانداردتدوين کمیسیون فني 

 " عملکرد گیري اندازهطراحي و  تايید: 7قسمت  -فتوولتايیکهاي پمپاژ سامانه "

 

 سمت و/ يا نمايندگي رئیس: 
 ، حسينابوترابي زارچي

 قدرت( - )دكترای برق

و مدير آزمايشگاه  دانشگاه فردوسي مشهد عضو هيئت علمي

خورشيد دانشگاه  پژوهشکده هواتست ميداني فتوولتايي 

 فردوسي مشهد

 

  دبیر:
 ابراهيم، حسيني

 في يك( ليسان )
 كارشناس استاندارد

 

 ))اسامي به ترتيب حرو  الفبا: اعضاء
 

 اسماعيلي، حميد

 مديريت( ليسان )

 

  های تجديدپیير خراسان مديرعام  شركت انرژی

 

 

 چوبينه، معين

 قدرت( -ليسان  مهندسي برق  )فوق

 

آزمايشگاه تست ميداني فتوولتايي  كارشناس ارشد

 پژوهشکده هوا خورشيد دانشگاه فردوسي مشهد 

 

 حسيني، سيد امير

 سياتت( -ليسان  مهندسي مکانيك  )فوق

 

 كارشناس فني گروه مطالعات شركت مهندسي مشاور منيران 

 

 

 زرسازان خراساني، سعيد 

 برق( ليسان )

 

 مديرعام  شركت توسعه صنعت پاوان

 

 

 زماني آقايي، عليرضا 

 سياتت( -ليسان  مهندسي مکانيك  )فوق

 

 

عضو گروه بادسنجي، مسوول سايت بادی بينالود و سرپرست 

تيم آزمون ميداني پژوهشکده هوا خورشيد دانشگاه فردوسي 

 مشهد

  

 حميدرضاصادقي شقاقي، 

 الکترونيك( -ليسان  برق  )فوق

 

مدير فني آزمايشگاه تست ميداني فتوولتايي پژوهشکده هوا 

 خورشيد دانشگاه فردوسي مشهد 

 

 صباغ زاده، محمدرضا

 علوم سياسي( ليسان )

 

 مديرعام  گروه صنعتي آرياسوتر
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 د  

 صبور داووديان، سيد عليرضا

 قدرت( -برق  ليسان )

تحقيقات شركت توزيع نيروی برق شهرستان كارشناس دفتر 

 مشهد

 

 آبادی، هادیعلي

 قدرت( -ليسان  برق  )فوق

 

 ای خراسان رضویكارشناس شركت برق منطقه

 كالنکي ، پريسا

 برق( ليسان )

 

كارشناس آزمايشگاه تست ميداني فتوولتايي پژوهشکده هوا 

 خورشيد دانشگاه فردوسي مشهد 

 

 منفرد ، محمد

 قدرت( -برق )دكترای 

 

 عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

 

 نجفي ، سمانه

 برق( ليسان )

 

كارشناس آزمايشگاه تست ميداني فتوولتايي پژوهشکده هوا 

 خورشيد دانشگاه فردوسي مشهد
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 ه  

 فهرست مندرجات                          

 عنوان

 

 صفحه

 ب استاندارد سازمان ملي با آشنايي

 ج استاندارد تدوين فني كميسيون

 ز گفتار پي 

 1 هد  و دامنه كاربرد        1

 مراجع ال امي        9

 تعاريف، انواع سامانه و پارامترها ،اصطالحات        3

1 

3 

 3 و تعاريف اصطالحات    3-1

 3 فتوولتاييكمبدل  3-1-1

 3 فتوولتاييكمجموعه پمپ  3-1-9

 3 فتوولتاييكه پمپ انكاب  پاي 3-1-3

 3 فتوولتاييكی پمپ ها سامانه 3-1-2

 2 های پمپاژ فتوولتائيك در حالت مستق  سامانه 3-1-3

 2 تطبي  امپدان  3-1-0

 2 و پارامترها سامانهانواع     3-9

 0 سامانه اج اء ال امات       2

 0 كليات   2-1

 0 ارتباط با ديگر استانداردها   2-9

 3 هاآزمون       3

 3 كليات   3-1

 3 آزمون پيکربندی    3-9

 16 های عملکرد سامانه پمپاژ آزمون    3-3

 16 كليات 3-3-1

 P-Q 16توصيف منحني  3-3-9

 H-Q 11توصيف منحني  3-3-3

 19 اندازیهای توان راهگيریاندازه 3-3-2

 13 پمپاژ سامانهشرايط طراحي  يك         0

 13 كليات    0-1

 13 های مشتریداده     0-9

 13 سامانهمشخصات      0-3

 13 گيری تجهي ات هيدروليكاندازه     0-2
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 و  

 ادامه فهرست مندرجات                              

 عنوان

 مستندات     0-3

 

 صفحه

10 

 10 كليات 0-3-1

 پمپ در مکان پمپاژ  داری نگهبرای متصديان  داری نگهراهنمای عملکرد و  ی دفترچه 0-3-9

 فتوولتاييك          

10 

 10 سروي عملکرد، تعمير و  شام  داری نگهراهنمای  دفترچه 0-3-3

 10 با توجه به حجم آب روزانه فتوولتاييكپمپاژ  سامانهبررسي طراحي     0-0

 13 گيری شده ثبت پارامترهای اندازه    0-3

 12 اج اءو تعاريف  ها نمودارعملکرد، مشخصه)اطالعاتي(  الف پيوست

 3 با اهدا  آزمون سامانهانواع  نمای كلي  1شک  

 2 در آزمايشگاه فتوولتاييكنمونه مدار آزمون پمپ   9شک  

 P-Q 11مثال نمودار   3شک  

 19 های چرخشي متفاوت برای همان پمپ در سرعت H-Qمثال نمودار   2شک  

 12 گري  از مرك پمپاژ  سامانهبرای  سامانهعملکرد  1الفشک  

 2 با هد  آزمون فتوولتاييكهای پمپاژ  سامانههای دسته  1جدول

 3 تعريف پارامترها  9جدول

 12 فشار برحسب بار برای هدهای معادل آّب  3جدول

 13 گيری و ثبت شوند.كه بايد اندازه اختياریو  اصليپارامترهای   2جدول
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 ز  

 پیش گفتار

 

 آن نوي  پي  كه " عملکرد گيری اندازهطراحي و  تاييد: 1قسمت -فتوولتاييكهای پمپاژ سامانه " استاندارد

ششصد و هفتاد و  در و شده تدوين و تهيه ايران استانداردملي  سازمان توسط مربوط های دركميسيون

 ، است گرفته قرار تصويب مورد93/61/1329 مورخ برق و الکترونيك استاندارد ملي كميتة اجالسسومين 

 ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسةمقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادۀ يك بند استناد به اينك

 .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهمن مصوب

خادمات،   و علاوم  صانايع،  زمينة در جهاني و ملي های پيشرفت و تحوتت با هماهنگي و همگامي حفظ برای

ايان   تکميا   و اصالح برای كه پيشنهادی هر و شد خواهد تجديدنظر ل وم مواقع در ايران ملي استانداردهای

بناابراين،  -گرفات  خواهاد  قارار  توجه مورد مربوط فني كميسيون در تجديدنظر هنگام شود، ارائه استانداردها

 -كرد استفاده ملي استانداردهای تجديدنظر آخرين از همواره بايد

 

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية برای كه خییأٌمنبع و م

  
IEC 62253: 2011, Photovoltaic pumping systems -part 1: Design qualification and 
performance  measurements 
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 عملکرد گیري اندازهو  طراحي تايید: 7قسمت -هاي پمپاژ فتوولتائیک سامانه
 

 هدف و دامنه کاربرد           7

 

پمپاژ  سامانه یمشخصات عملکرد تحقي  ال امات به منظور توانمندی در تعييناين استاندارد  تدوينهد  از 

ها و خطاهای در نظر گرفته شده  گيری اندازه، همطرح شد سازی آزمونپياده منظور بدين. است فتوولتاييك

 شد.خواهد تهيه  1يك فهرست برای داده كاوی وگشته تعريف 

 فتوولتاييكهای پمپاژ  عملکرد سامانههای تائيد صالحيت و سنج  اين استاندارد ال امات مربوط به طراحي،

با  9فضای بستههای های مطرح شده برای آزمون گيری اندازه. كند را تعريف مياز شبکه برق در حالت مستق  

قاب   كنند،استفاده مي فتوولتاييك واقعي مولد كه از 3فضای بازی ها آزمون يافتوولتاييك و  مولدشبيه ساز 

  به طور مستقيم يا از طري مولدپمپ متص  به الکترويي با مجموعه ها سامانهاين استاندارد برای . اجراست

يي با ذخيره سازی الکتريکي ها سامانهاين استاندارد برای . (كاربرد دارد AC بهDC ا ي DC  به  DC)مبدل

كمتر از ) شود مگر اينکه ذخيره سازی تنها برای راه اندازی پمپ مورد استفاده قرار گيرد نمي بکار برده

100Wh.) 

اين استاندارد . شرايط محيطي خا  است در فتوولتاييك پمپاژ سامانهروند تاييد طراحي  تعيين ،هد 

 كند: پمپاژ را به شرح زير عنوان مي سامانهخصوصيات طراحي 

  نرخ جريان در هد ثابت پمپاژ مقاب مشخصات توان در 

  در سرعت ثابت جرياننرخ  مقاب مشخصات هد پمپاژ در 

  سامانهپارامترها و ال امات طراحي 

 سامانه مشخصات  

  مستند سازیال امات 

 سامانهييد طراحي أروند ت 

 

 مراجع الزامي          1
 

بدين . است شده   داده ها ارجاع  آن استاندارد ملي به  اين  در متن  كه   است مقرراتي  زير حاوی  ال امي  مدارك 

 شود. مي  استاندارد ملي محسوب اين  از  ج ئي  ترتيب آن مقررات 

ها و تجديدنظرهای بعدی آن   اصالحيه انتشار ارجاع داده شده باشد، در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ 

ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

 های بعدی آن مورد نظر است. شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

                                                 
1- Data mining 

2- Indoor tests 

3- Outdoor tests 
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 برای اين استاندارد ال امي است: استفاده از مراجع ال امي زير

 

  آزمون  -ها آزمونی محيطي قسمت دوم: ها آزمون ،1333: سال 1363-0شماره ايران استاندارد ملي   1-7

      FC  )ارتعاش )سينوسي : 

        -ها آزمونی محيطي قسمت دوم: ها آزمون ،1333: سال 1363-36شماره  ايران استاندارد ملي  1-1

 ساعتي(19+19ای)چرخه  رطوب، چرخه-و راهنما: گرما Dbآزمون         

 (IP)كد ها ، درجات حفاظت تامين شده توسط محفظه1330: سال 9303شماره  ايران استاندارد ملي  1-9

 ، مجموعه وساي  قطع و وص  و فرمان فشار 1330: سال 23331-1شماره  ايران استاندارد ملي  1-4

 مقررات عمومي -قسمت اول - ضعيف        

 :  9-0قسمت  ((EMCسازگاری الکترومغناطيسي ،1332: سال 3906-0-9شماره  ايران استاندارد ملي  1-5

 های صنعتي مصونيت محيط -استانداردهای عام        

  :3-0سازگاری الکترومغناطيسي قسمت  ،1333: سال 3906-0-3ايران شماره  استاندارد ملي 1-7

  استاندارد تشعشع برای محيط های مسکوني، تجاری و صنعتي سبك - عام استانداردهای       

 زميني سيليکوني  (فتوولتاييك) فتوولتاييكهای  ماژول، 1333: سال11331 ايران شماره استاندارد ملي 1-1

 يد نوعأياحراز شرايط طراحي و ت -كريستالي       

 ( فتوولتاييك) فتوولتاييكهای  ماژول، 1326: سال INSO-IEC 61646 ملي ايران شماره  استاندارد  1-8

 صالحيت طراحي و تائيد نوع -زميني غشای نازك        

 روش  -پردازش گرهای توان - فتوولتاييكی ها سامانه، 1333: سال11933 ايران شماره استاندارد ملي  1-3

 بازده گيری اندازه       

 قسمت  - فتوولتاييك ماژول، احراز شرايط ايمني 1333سال :11932-1ايران شماره  استاندارد ملي 1-71

 ماژولال امات ساختمان  - اول       

  فتوولتاييك ماژول، صالحيت ايمني 1326: سالINSO-IEC 61730-2 ايران شماره استاندارد ملي 1-77

 ال امات آزمون -9( قسمتفتوولتاييك)       

 
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 
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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) 
 

 و پارامترها سامانهتعاريف، انواع  ،اصطالحات          9

 

 رود:در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي

 و تعاريف اصطالحات     9-7

 

9-7-7  

 مبدل فتوولتايیک 

 و/  DCولتاژ اينكند يا  تبدي  ميDC  را به ولتاژ بات يا پايين فتوولتاييك مولد  DCولتاژ فتوولتاييكمبدل 

 كند. را به ولتاژ يا جريان متناوب تك فاز يا چند فاز تبدي  مي DCيا جريان 

 
برای و  گيری  پاي ، اندازه ،1تعقيب كننده نقطه توان بيشينهممکن است شام  تجهي اتي برای  فتوولتاييكمبدل  -يادآوري

 ظتي باشد.افحاهدا  

  

9-7-1  

 فتوولتايیکمجموعه پمپ 

محرك و ( موتور 9جايي  به پمپ حجمي جا گري  از مرك ، پمپ ) شام  پمپ فتوولتاييك مجموعه پمپ

 باشد.مي كنترل

 

9-7-9  

 فتوولتايیکه پمپ انکابل پاي

 كند. را به مجموعه پمپ متص  مي فتوولتاييك ، مبدلفتوولتاييكه پمپ انكاب  پاي

 

9-7-4  

 فتوولتايیکي پمپ ها سامانه

 و تجهي ات به صورت زير است: اج اءشام   اساساً فتوولتاييك سيساتأت

                                                 
1- MPPT (Maximum Power Point Tracking) 

2- Displacement volume pump 
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كشي و لوله موتور، پمپ و غيره(،  DC/DC)مانند اينورتر، مبدل كشي، واحد كنترل، كاب فتوولتاييكمولد 

 .هيدروليك
 

9-7-5  

 از شبکه برق ي پمپاژ فتوولتائیک در حالت مستقلها سامانه

 ی پمپاژ فتوولتائيك بدون اتصال به شبکه هستند.ها سامانهی پمپاژ فتوولتائيك در حالت مستق ، ها سامانه

 

9-7-7  

 تطبیق امپدانس

 - نسبت ولتاژ تعقيب كننده ياتعقيب كننده نقطه توان بيشينه ، كه ممکن است شام  DC/DCمبدل 

 .باشديي همراه با تصحيح دما تواندمي جريان باشد كه
 

9-1  

 و پارامترها سامانهانواع 

نشان  1كه در جدول به صورتي بندیطبقهد به چهار نتوانی پمپ فتوولتاييك ميها سامانهبه منظور آزمون، 

 پیيرد.گيری صورت ميبا توجه به نقاط دسترسي اندازه بندیطبقهاين . م شونديداده شده است تقس

گيری را در نقاط قاب  اندازهپارامترهای قاب دهد و رانشان مي های پمپاژچهار چيدمان اصلي سامانه، 1شک 

 اند.تعريف شده 9ها در جدولپارامتر. كنددسترسي از سامانه تعريف مي

 
 با هدف آزمون فتوولتايیکي پمپاژها سامانه بنديطبقه -7جدول 

 انواع سامانه پمپاژ

صورت ه ب)تطبي  امپدان (  قطعات الکترونيکي كنترليبا  يامتص  شده به صورت مستقيم  DCی ها سامانه -الف

 پمپالکترو يکپارچه با 

يا با كموتاسيون و  دار روبكجا هایالکتروپمپبا واحد تطبي  امپدان  مج ا، متص  به واحد  DCسامانه  -ب

 .باشندميکپارچه يپمپ به صورت الکترو با  مربوطهكه كنترل  در جاييالکترونيکي 

 ( با كنترل كموتاسيون مج ا )و تطبي  امپدان (ا موتور بدون جاروبك)ب  DCسامانه -ج

 استاندارد  ACپمپ الکتروبرای عملکرد  DC/ACاينورتر  سامانه با -د

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


3 

 

 
 انواع سامانه  با اهداف آزمون نماي کلي -7شکل 

 .(باشندکموتاسیون شده بصورت الکترونیکي ممکن است ولتاژ و جريان   ImوVm ،پ) در مورد 

 
 تعريف پارامترها -1جدول 

 يکا نماد پارامتر شماره

 Va V مولد DCولتاژ  1

 Ia A مولد DCجريان 9

 Voc V مولد DCولتاژ مدارباز  3

 Isc A جريان اتصال كوتاه مولد 2

 Vmpp V توان مولد بيشينهی نقطه DCولتاژ  3

 Impp A توان مولد بيشينهی  نقطه DCجريان  0

 P Pa اندازه گيری شدهفشار  3

Q m سيال نرخ جريان 3
3
/h 

 DC Vm Vيا  ACولتاژ موتور  2

 DC Im Aيا  ACجريان موتور  16

 Vrms V (AC فاز ولتاژ موتور )چند 11

 Irms A (ACفاز  جريان موتور )چند 19

 - λ ضريب توان 13

 f Hz (DCكليدزني  بسامد)يا AC بسامد 12

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


0 

 

 ادامه -1جدول 

 يکا نماد پارامتر شماره

n rpm سرعت موتور 13
 

 T Nm پمپبه موتور مح  اتصال گشتاور در  10

 °t C دمای آب )در ورودی( 13

 

 سامانه اجزاء الزامات          4
 

 کلیات     4-7

 اصلي زير است: اج اءشام  عموماً  فتوولتاييكپمپاژ  سامانهيك 

  فتوولتاييكمولد 

 وسيله تطبي  امپدان  يا اينورتر( مج ا هستندهای الکترونيك كه  مبدل( 

 پمپ الکتروی مجموعه 

 

 ارتباط با ديگر استانداردها     4-1

های بنابراين استاندارد. باشندميفتوولتائيك ی ها سامانههای پمپاژ فتوولتاييك يکي از كاربردهای سامانه

 آن بايد بکار برده شود. اج اءموجود برای 

 هایبرای ماژول. دنفتوولتاييك بايد با ال امات استانداردهای مربوطه مطابقت داشته باشهای ماژول

 IEC 61646استاندارد ،نازك تيههای فتوولتاييك ، برای ماژولIEC 61215 استاندارد ،فتوولتاييك كريستالي

قاب  اجرا  IEC 61730-2و  IEC 61730-1استانداردهای  ،فتوولتاييك هایو برای مل ومات ايمني ماژول 

مولد  1اتصاتتجعبه . نصب شوند  IEC 62548استاندارد مولدهای فتوولتاييك بايد بر طب . هستند

مولد  اتصاتتهای فعال جعبه  قسمت نشان دهدداشته باشد كه  یفتوولتاييك بايد برچسب اخطار

 د.برقدار باش همچنان مبدل بعد از قطع اتصال از حتي فتوولتاييك ممکن است 

    ني   IEC 60364-7-712 استاندارد  ،هستند از شبکه ی پمپاژ فتوولتاييك مستق ها سامانهاز آنجايي كه 

 رود. بکار مي

 برای نصب مبدل فتوولتاييك بايد با رعايت ال امات 9مجموعه كليدخانهمولد فتوولتاييك و  های تبدي  جعبه

تجهي ات قطع در صورت نصب در  يابه منظور نشان دادن اينکه فيوزها . دنباش  IEC 60947-1استاندارد

 نبايد تحت بار كشيده شده يا كليدزني شوند بايد يك برچسب اخطار نصب گردد. DCسمت 

 IEC 62109-1 استاندارد شده در بيانبايد ال امات  (DC-ACو مبدل  DC-DC)مبدل  توان مبدلواحدهای 

 .برآورده نمايندرا 

                                                 
1- Combiner box 

2- Switchgear 
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مناسب بودن تجهي ات برای جريان و ولتاژ مستقيم از  بايد DCانتخاب تجهي ات الکتريکي سمت  هنگام

بصورت سری بيشينه ولتاژ مدار باز مولد فتوولتاييك سقف تا بايد مولدهای فتوولتاييك . حاص  كرداطمينان 

 1)مانعي( ديودهای سدینياز به  اگر .شودتوسط سازندگان ماژول داده بايد مشخصات مربوطه . ندباتصال يا

   سنجيده STC شرايط باشد، ولتاژ معکوس ديودها در دو برابر مقدار ولتاژ مدار باز مولد فتوولتاييك تحت

 شود. مراجعه IEC 62458 استاندارد فتوولتاييك به سيساتأتبرای . مي شود

و ايمني عملکرد سامانه ( IEC 60364-4-41استاندار) برق گرفتگي را در برابر يبايد ال امات فاظتمفهوم ح

 IEC  62103و IEC 60146 استانداردهای با بايد های الکتريکي و لوازم الکترونيکيلفهؤآزمون م. فراهم سازد

 .داشته باشدو تمام استانداردهای مربوطه تطاب  

 مطابقت داشته باشد.  IEC 62305-3استاندارد با استانداردهای مربوطه و ال امات صاعقه بايدت در برابر فاظح

 IEC 60068-2-30استاندارد  رطوبت بايد با-از نظر گرما های الکترونيکي در شرايط محيطي محلي دستگاه

 بايد های الکترونيکي چرخه برای دستگاه . پنجتطاب  داشته باشد( مراجعه شود 9گرمای مرطوببه چرخه )

 .شودايجاد 

 

 در نظر گرفته  C ˚33 دما بيشينهاستفاده در نواحي گرمسيری،  جهت یهادستگاه برای سختي محیط:

 شود.مي

 شود.در نظر گرفته مي C ˚23 دمابيشينه   ،ی در آب و هوای معتدلهادستگاه برای

 .سازگار باشد IEC 60529  يد با استانداردخارجي و آب با اجسام ،تماسدر برابر  فاظتح

 IEC 60068-2-6استاندارد  بابايد  بندیبا بسته های الکترونيکيدستگاه حم  و نق قابليت  های نوعيآزمون

 .داشته باشد مطابقت

   IEC 61800-3 ,يد با استانداردهایبا م احمت تابشي وهدايتيناشي از های  ت در برابر كميتيارزيابي مصون

IEC 61000-6-3 , IEC 61000-6-2 داشته باشد. مطابقت 

 ني  ممکن است وجودواع مکم  ديگری دسته اصلي طبقه بندی شوند، هرچند ان ارچهتوانند به  ها مي پمپ

 د.نداشته باش

 سازند.برآورده بايد را  ISO/DIS 9905 Class I استاندارد شده در مشخصپمپ های گري  از مرك ، ال امات 
 

 اندازه گیري عملکرد        5

 

 کلیات     5-7

ارزيابي برای آزمون پیيرش، . تعيين شود متفاوتبا ارزيابي سامانه كام  تحت شرايط  تواندمي عملکرد سامانه

توسط  يا( و هاونشرايط تکرارپیير با قابليت اجرای مجدد آزمتحت شرايط آزمايشگاهي) يا بايد عملکرد

 يکي از آنها كافي است. كه انجام شود های ميداني آزمون

                                                 
1- Blocking diode 

2- Damp-heat cyclic 
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 آزمون سازي پیاده     5-1

زير  صورتگيری عملکرد به  اندازه جهتآزمون  کربندیيك پيبرای  نياز امکانات و تجهي ات مورد حداق 

 داده شده است(: 2گيری در جدول )بيشينه عدم قطعيت در اندازه شودتعريف مي

 

 :الکتريکي

  يا: ) برای پیيرش ميداني( تاب  و باد یبا اندازه گير واقعيفتوولتاييك مولد 

سازی پيکربندی يك مولد   ري ی با قابليت شبيه خورشيدی فتوولتاييك قاب  برنامه مولدشبيه ساز  

 .موازی( برای آزمون آزمايشگاهي يعني تعداد ماژول ها، نوع و تركيب سری/ ) خورشيدی فتوولتاييك معين

 ،يا: طول و قطر حقيقي كاب  )برای پیيرش ميداني يا آزمون آزمايشگاهي( نوع 

 .)برای آزمون آزمايشگاهي( كاب شبيه ساز امپدان  

  تجهي ات اندازه گيری با دقت و درستي قاب  قبول برای آشکارسازی و ثبت پارامترهای فهرست شده در

 .9جدول

 

 هیدرولیک:

 مخ ن آب 

 الکتروپمپ 

 فشار ترانسديوسر 

 تواند تنظيم شود( كه سطح فشار مي يي)جا هوای پي  فشرده محفظه 

 سيال جريان ترانسديوسر 

 1دارنده فشار  وسيله نگه
 

 لوله تخليه 

 نشان داده شده است. 9مدار آزمون در شک  نمای كليك نمونه ي

 
های سامانهانواع  )برای مثال باشد موارد فوق ميي كه معادل مدار آزمون شرح داده شده در هر مدار آزمونتوان از مي -يادآوري

كه  با اين شرط، نموداستفاده  ،هيدروليکي و عملکرد سامانه را تبيين نمايددرستي مشخصات  و قادر است بهپمپاژ مختلف( 

 .نمايد تأميننياز را  مورد اوليهمخالف فشار 

 

قطر اتصاتت در دهانه خروجي پمپ كه توسط سازنده فشار بايد با  گر ح لوله بين خروجي پمپ و  ساختار

پمپ، افت فشار به دلي  تلفات  عادیعملکرد محدوده  دركه  شودميفرض . طراحي شده است برابر باشد

لفه انرژی جنبشي آب در خروجي پمپ ؤم وشده فشار ناديده گرفته  گر ح اصطکاك بين خروجي پمپ و 

. كوچك در نظرگرفته شود است، پمپ در طولفشار اف اي   كه ناشي ازدر مقايسه با اف اي  انرژی پتانسي  

                                                 
1- Pressure sustaining device 
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اين . گرددمحاسبه توان هيدروليك تصحيح  درآن ثير أو اگر تزم باشد ت تحقي  شدهاين فرضيات بايد 

 بايد در گ ارش آزمون ذكر شود. ئلهمس

 شود. جلوگيری 1هوا محبوس شدنای باشد كه از گونهكشي سامانه بايد بهطرح كلي لوله

با محدود  3پشت شير فشاركه در آن  ساده 9ای دروازهشير ، فشار به وسيله يك ایلحظهآزمون عملکرد  در

د نخاصي وجود دار 2هایشيرهمچنين . شود كنترلتواند مي ،شودداشته مي نگهپايدار  سيال كردن جريان

البته با توجه به عملکرد  ،دارنده فشار( های نگهشير) دارندثابتي نگه مي را در مقدار باتدست جريان كه فشار

های در بعضي از آزمايشگاه. شود خا ها توجه در استفاده از آنبيني اين دسته از شيرها بايد غيرقاب  پي 

در اين روش از يك . گيردداشتن فشار به كمك محفظه پي  فشرده هوا صورت ميمجه  آزمون، ثابت نگه

 (.جعه شودرام 3جدول به ) شودكنترل فشار در خروجي و يا يك ستون واقعي آب استفاده مي

استفاده شود، انتهای لوله تخليه بايد پايين تر از  يآزمايشگاههای اندازه گيریسنج برای دبيك ي از اگر

از آب/ هوا  يهاي تواند سبب ايجاد حبابيمه ئلمساين . جلوی پاشيده شدن آب گرفته شودطح آب باشد تا س

از  اگراما  .گیاردبثير أآن ت صحيحعملکرد  و برشده به ورودی پمپ وارد  توانندمي شود كهدر جريان سيال 

به همين . ر سطح وجود نداردزي در( استفاده شود، امکان تخليه آب ي)روش ميدان 3سنجزمانو  سط  روش

كه آب از زير  داده شود بطوری بايد قراربرگشت  ی پمپ و لوله ورودیيك تيغه عمودی در مخ ن بين دلي  

نفوذ نمي كند  اين طري  هيچ حباب كوچکي از. تا به پمپ برسد كردهعبور بايد تيغه ن ديك به پايين مخ ن 

ی ب رگ در اطرا  پمپ قرار داده  راهکار ديگر اين است كه يك لوله. و در ن ديك سطح باقي خواهد ماند

و پايين آن بمنظور اجازه دادن به ورود آب به شک  يك  تر از سطح آب قرار گرفتهپايينكه  شود بصورتي

 كمان بريده شود.

 
 در آزمايشگاه  فتوولتايیک پمپنمونه مدار آزمون  -1شکل 

                                                 
1- Airlocks 

2- Gate valve 

3- backpressure 

4- Valve 

5- Bucket and Stopwatch Method 
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 پمپاژ سامانهي عملکرد ها آزمون     5-9

 کلیات  5-9-7

در . شوندبررسي  ی عملکردها آزمونبايد در  پياده سازیو  اج اءی مشخصات برگهدر  مندرج هایهمشخص

 اب مطابقتو برای  قرار گرفتهمختلف آزمون  هایدر معرض رويه ها سامانهيا زير  اج اءمدت آزمون عملکرد، 

های  منحني استخراجپ  از . گيرندقرار مي آزمون مورد ،ی مشخصاتدر برگه شده ادعاهای  مشخصه

به طور . گيردانجام ميدر طراحي ، اولين بررسي  سامانههای طراحي مورد نياز  با داده برای مقايسهعملکرد 

اين . گيرند مورد بررسي قرار ميآزمون عملکرد ميداني  پياده سازیبا  موندر مح  آزسامانه  یهاكلي داده

برای آزمون عملکرد ميداني در  مبناييهای عملکردی كه به عنوان اطالعات تزم و منحني كليهآزمون، 

 كند. را فراهم مي دنظرگرفته مي شو

 نشان داده شده است. 9در شک   يآزمايشگاه آزمون سامانه مدار نمای كلي از آزمون عملکرد آزمايشگاهي:

در اين  آزمون میكور انجام مي شود و بنابراين  IEC 61683:1999استاندارد طب  مبدل بازدهيآزمون  

 .شود فصي  بررسي نمياستاندارد به ت

 

 P-Q يابي مشخصه   5-9-1

 تعيين نرخ جريان به منظور( P)توان ورودی تغيير و ( H) در هد ثابت پمپاژ یها سامانهعملکرد آزمون  

بايد  H)ثابت ) هد هایمشخصه در آزمايشگاه اين منحني. بايد مد نظر قرار گيرد (Q) بدست آمده سيال

 .استخراج شوند Qبر حسب  Pبرای 

ترين اختال  هد مجاز  )مگر اينکه سازندگان پايين. دنتعيين شوزير بايد  (H)هد ثابت  های منحني مشخصه

 گرفته شود(:در نظر بايد   Hminبه صورت  H1سپ  . كنندرا تعريف 

 
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 

مراجعه  از نماي  ترسيمي ايي نمونه)مثال برای سامانه پمپاژ گري  از مرك ( به عنوان  3شک  به همچنين 

های رتور  ، به طور مثال پمپهاانواع ديگر پمپ در های گري  از مرك . پمپ یبرا Hmax (Q=0 شود.

بيشينه هد پمپاژ  شود(هد عملکردی مجاز تعريف مي ی توسط سازندگان به عنوان بيشينه  Hmaxمارپيچي،

از تر  پايين برای احتياط) است توسط مبدلدر بيشينه سرعت ايمن موتور يا بيشينه بسامد فراهم شده 

 .در نظر گرفته شودسازندگان موتور بايد طر   ارائه شده ازال امات ايمني . (باشد موتور ايمن سرعت

به منظور ها شيركار كرده و سپ  دقيقه در سرعت نامي در فشار پايين  پنجبه مدت  بايد سامانه پمپاژ

 باز شوند.هوا از حلقه آزمون  یها گرفتن حباب
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توان ورودی سامانه از بات . شوندميها از باتترين فشار شروع گيریاندازهشده و  ثابت تنظيم یمقدار در فشار

به اين منظور، . شودميگيری اندازه سيال نرخ جريان به اين ترتيب است ومتغير  مراح  مختلف به پايين در

طراحي سامانه بايد بصورتي كه در  مولد فتوولتاييك حقيقي I-Vهای مشخصه ساز مولد فتوولتاييك ياشبيه

های جريان ینقطه اندازه گيری با دلتاپنج پايين كمينه های ورودی بات و بين توان. تصريح شده است باشد

شوند كه گرفته نظر بايدد( نبرابر باشهای جريان سيال بصورت نقطه به نقطه بايد  نرخ)اختال  در سيال برابر 

 .شود منتهي مي متر( برحسبفشار ثابت )هد آب در   P-Qمنحني  استخراج به

 
 براي هد ثابت آبسیال جريان نرخ  بر حسبنرخ توان 

Hmax (Q=0 mبا  گري  از مرك برای پمپ 
3
/h)=100m درrpmmax=3900 

 
 P-Qنمودار ي از مثال -9شکل 

 

 :رود كه به قرار زير است كار ميبه ای  رويه سادهدر كاربرد ميداني 

شود تا هد حقيقي پمپاژ آب  فشار به چاه وارد مي گر ح  وفتوولتاييك در مکان مطلوب نصب پمپاژ  سامانه

 وسيله به Q[L/s]پمپاژ شده آب  حجمي نرخ جريان. ديناميك آب( استاتيك+ هدهد ) H[m] را تعيين كند

 در ورودی . شوداندازه گيری مي گرديد،ذكر  9-3 بند كه درسط  روش  بهسنج كاليبره شده يا  جريان

 سامانهزير توان بازده مي یبا اين اندازه گير. شود مي گيری اندازه  I[A]و جريان V[V] ولتاژ ، DCمبدل

m/s 9.81 كرد )محاسبه را  الکترو پمپ -مبدل
 :(gزمين= گران =2

VI

gQH




 

 H-Q يابيمشخصه   5-9-9 

 اندازی ه( راn)پارامتر  يپمپ در سرعت مشخص كهاست، بطوریمتغير ها سامانهتوان  يابيمشخصهدر اين 

شود، بايد در برگيرنده سرعتي باشد كه معادل هايي كه در منحني مشخصه لحاظ مييکي از سرعت. شودمي

اين سرعت با بسامد خروجي اينورتر ارتباط  acهای  شده سازنده است، كه در پمپ گيری اندازههای  با داده

 دارد.
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 به قرار زير است: يابيشخصهم رويه

  دقيقه در  پنجبه مدت بايد پمپاژ  سامانه در ابتدا ،هوا از حلقه آزمون هایحباب خارج كردنبه منظور

 .راه اندازی شودباز  های دريچهفشار پايين با  و سرعت نامي

   های  پمپبرای ). گرددم تنظي ،گيردقرار ميخود  بيشينههد  در مقاب به طريقي كه پمپ  دريچهسپ

شود تا ميبسته  شير ،جابه جاييهای  پمپ در و بسته شود تواندمي به طور كام  دريچه ،گري  از مرك 

 (.برسد خود اسمي هد ی بيشينهبه  پمپ

  ،خود برسدمقدار بيشينه به  سيال جريان كه مراح  باز است به صورتي یهمهدر  شيراز اين نقطه. 

 تنظيماز قب  سرعت  به اًمجدد كه بطوری شود تنظيمبايد  توان ورودی ،به محض رسيدن به نقطه جديد 

 فتوولتاييك مولد I-Vهای  ا مشخصهي فتوولتاييك مولدبه اين منظور، شبيه ساز . (n)پارامتر  برسد شده

 .باشد سامانهطراحي  مطاب  بابايد حقيقي 

  در نظر  جريان سيال برابر اختال ايجاد گيری برای  نقطه اندازه پنج حداق بايد باز  وبسته  حالت شيربين

ولتاژ و  ، اين در حالي است كهشود مي منتهيسرعت ثابت  در H-Qمشخصه منحني  گرفته شود كه به

 جريان ممکن است متفاوت باشد.

  متناظر  آنها اختال  سرعت كه منحني پنجاز  ایهمجموع. شودتکرار ميني  برای ديگر سرعت ها  رويهاين

 .گرفته شودد باي ،است در فركان  Hz3  با تغيير

 را نشان مي دهد. ترسيمياز نماي   يمثال 2شک  

 
 هاي چرخشي متفاوت در سرعت 9شکل براي پمپ H-Q هاينمودار -4شکل 

 

 هاي توان راه اندازي اندازه گیري   5-9-4

     در رود و بکار مييك يپمپاژ فتوولتاسامانه به كار تعيين كمينه توان مورد نياز شروع برای اين آزمون 

 .گيردنمي قرار  استفادهمورد  نصب نشده است، 1ایيکطرفه شيرهيچ  ی كههای گري  از مرك پمپ

كه پمپ به هد نامي خود  تا زماني آب پر شده و 36 % هوای پي  فشرده با یمحفظه. پمپ خاموش است

 فشار( كنندهكنترل  شير) به طور مثال  نده فشارردا نگه وسيله. شوددر سامانه برسد هوای فشرده اعمال مي

 بيشترين درفتوولتاييك  مولدساز  شبيه. د(جعه شورام 9شک  به ) تنظيم مي شود مقدار هد اين برای ني 

                                                 
1 Non-return valve 
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اين رويه از مقدار كم تا مقدار زياد تکرار . كندو سامانه شروع بکار مي شود )تاب ( تنظيم مي مقدار جريان

     در اينصورت توان. ندهد 1تريپو كار كند  پايداردقيقه به طور  دوبه مدت  كرده،ود تا سامانه شروع بکار ش مي

 باشد.شده همان توان راه اندازی برای هد مشخص شده مي گيری اندازه

اين در های گري  از مرك   پمپها با  اين پمپتفاوت . شوداعمال مي ی میكور به جايي رويه های جا برای پمپ

 كندعم  مي شود و مانند روغنمي مکيدهاز آب بين رتور و استاتور  ایتيه است كه با هر آزمون راه اندازی

بين  های متعدد ساعتبه دلي  وجود . شودمي توان راه اندازیكاه   در نتيجهاصطکاك و  كه موجب كاه 

آزمون  دوبين  يساعت دو زمان انتظارلیا شود، مي تخليهآب  تيه ،خاموشي پمپ در شب و شروع آن در صبح

 .استپمپ های رتور مارپيچي مناسب  راه اندازی در

 

 پمپاژ سامانهشرايط طراحي  يک           7

 

 کلیات    7-7

های كافي برای استفاده  داده آن است كه ی پمپاژ انرژی خورشيدیها سامانه طراحي جهتاساسي  يك ال ام

در دسترس قرار  ري برنامه برایبايد های كافي از طر  مشتری  داده ،از يك سو. باشندموجود به عنوان مبنا 

 .آوردبه عنوان مبنا بدست  قطعاتداده های قاب  اطميناني از سازندگان  طراح بايداز طر  ديگر  گيرد و

 .دهديك سامانه پمپاژ خورشيدی برای عملکرد بهينه ارائه مي جهت طراحي مناسبرا  هايي رهنموناين بند 

 

 هاي مشتري داده    7-1

 جغرافيايي -الف

  طول جغرافيايي، عرض جغرافيايي، توپوگرافي -

مکان محلي توپوگرافي موقعيت . كندگيرد را تعريف ميقرار مي  سامانهطول و عرض جغرافيايي، مکاني كه 

)رطوبت و  و ارتفاع، شرايط سايه اندازی وكيفيت هوا تدر آزيمو مولدبه طور مثال جهت كند، تعريف مي را

 سطح غبار(.

 هوا داده های مربوط به آب و -ب

 باشد.مي IEC 61725-NASA data، استاندارد تاب : مبنای طراحي

 IEC 62124 : 2004رداستاندا های تابشي ، از دادهنشده باشد ارائهای توسط مشتری كه هيچ داده در صورتي 

 استفاده شود. 1جدول الف

 های دمايي: ميانگين، كمينه، بيشينه.داده

 استفاده شود. C ˚ 36محيطي دمایای توسط مشتری داده نشود، از ميانگين  اگر هيچ داده

 بارش -

 سرعت باد نبيشينه و ميانگي -

                                                 
1 trip 
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 خا شرايط مکاني  - 

 آب های منبع های مربوط به چاه يا داده داده - 

  (، قطر چاهاستاتيكعم  چاه )هد 

 چاه دهيبهره (Qmax  درm
3
/h از  و ك  هد پمپاژ در اين سطح( و شواهدی مبني بر مناسب بودن چاه

 دهيديدگاه بهره

 المللي و ملي تعيين مي شود( سطح ديناميك آب )خروجي چاه بر طب  آئين نامه بين 

 TDH  سامانه پمپاژ()هد ديناميك ك  ، شام  تلفات اصطکاك 

 هد آب(زمان)تاب ،  تامين آب روزانه مورد نياز تحت بدترين شرايط تعريف شده ، 

 .جعه شودرام 3جدول به فشرده،  -هوای پي  ی محفظهتنظيم فشار در  جهت

 .باشد المللي و ملي های بين بر طب  آئين نامهبايد شاخص آلودگي يا ذرات شن از نظر  كيفيت آب

 نياز مي ان آب مورد -ت

mدر Qd ،)تاب ، تاريخ، هد آب( آب مورد نياز روزانه تحت بدترين شرايط مي ان  -
3
/day 

 مصر  الگوی -

 توصيف پروژه -ث

 (تصاوير در صورت وجود)شام   توصيف مکان -

 ی لوله كشي، )طول، قطر(ها سامانه، TDHپمپ،  ك  های ارتفاع برای تعيين هد نوع مکان با داده -

 موجود يا طرح ري ی شده های ساختمان -

  جهت تحلي  سايه يگياهپوش    -

 امکانات ذخيره سازی و توزيع -

 مشخصات فني همراه باذخيره سازی  يامخ ن آب، ديگر امکانات توزيع  -

)ميانگين آب پمپاژ شده  V مقدارو به  9و  1های مورد نياز فراهم شده توسط مشتری به نمودارهای  داده

كوپ  شده  فتوولتاييك گري  از مرك پمپاژ  سامانهمثال برای يك يك ) شود منتهي مي 1الفروزانه( شک  

 .شودانجام مي ها سامانهمتصديان توسط كه  باشد مي يطراحشک  مبنای اين و  مستقيم(
 

 فشار برحسب بار براي هدهاي معادل آّب -9جدول 

 هد
m 

 فشار
hPa 

 هد 
m 

 فشار
hPa 

 هد 
m 

 فشار

hPa 

3 22/6  26 29/3  33 30/3 

16 23/6  23 21/2  36 33/3 

13 23/1  36 21/2  33 32/3 

96 20/1  33 26/3  26 33/3 

93 23/9  06 32/3  23 39/2 

36 22/9  03 33/0  166 31/2 

33 23/3  36 33/0    
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 .جعه شودرام 9-الفبند به ها،  برای الگوهايي به منظور بدست آوردن داده

 سامانهمشخصات     7-9

 .(جعه شودرام1الف شک   بهمثال سامانه پمپاژ گري  از مرك  بيشتر  ج ئياتبرای )

 كند:مشخصات دستگاه را به شرح زير تعريف مي ،سامانه های موجود، متصدی از داده

   هد ديناميك پمپ(H) و تخليه جريان  گيری  اندازهياصطکاك لوله، وسا ناشي ازفشار  هایشام  افت

 .(جعه شودرام 1الفشک   9منحنيبه )از چاه  Qحجمي 

 (جعه شودرام 1الفشک   9منحنيبه ) های تاب  خورشيدیالگو. 

 شرايط تاب  تحت  وابسته به (جعه شودرام 1الفشک   3منحنيبه ) يكيفتوولتا مولدتوان  مشخصه

با توجه به زاويه و های ماژول فتوولتاييك  سلولشرايط دمای  است مهمآنچه . )دمای محيط( كاركرد است

 .دشو چهار نقطه مشخص حداق  با بايد اين شک  . باشد تنظيم مولد مي
(Gmax, 0.8 × Gmax, 0.6 × Gmax, 0.4 × Gmax) 

 بايد با مشخصه زير تعريف شود: خروجي الکتريکي  فتوولتاييك مولدP  تاب   برحسبG . اين مشخصه از

 ط محدودِيگيرد كه برای شرای ماژول شک  ميهاهای مختلف در دما ها( برای تاب MPP) بيشينه نقاط توان

كه به عنوان مبنايي برای سازندگان در  )دمای هوا، سرعت باد( شرايط محدود. افتد اتفاق مي شده تنظيم

بايد در هنگام   نقاط توان بيشينهاز  مبدلانحرا  . بايد بيان شود ،شود مشخصه در نظر گرفته مي تعيينزمان 

كوپ  شده مستقيم، تطبي  مشخصه  DCهای با موتور. فتوولتاييك در نظر گرفته شود مولدبيان مشخصه 

كه ود طوری در نظرگرفته شفتوولتاييك بايد  مولد Uoc. گيرد مورد مالحظه قرار بايد عملکرد موتور مولد به

  .باشد مدار الکترونيکي مبدل Umaxاز  كوچکتر در هر شرايط محيطي

 حداق به وسيله  مسئله اين. ذكر شود سامانههای  بايد برای دوره تاب  و مشخصه ينرخ جريان حجم 

 تعريف شود. بايد (Gmax, 0.8 × Gmax, 0.6 × Gmax, 0.4 × Gmax)چهار نقطه 

 اين مقدار بايد مقدار حجم. دهد مقدار روزانه آب پمپاژ شده را نشان مي ،نرخ جريان سطح زير منحني 

 .برآورده كند را  +96%تا  - 3 % 1رواداریمورد نياز در 

از نيازهای   -3 / % 96%ای كه در  طراحي بهينه  آشکار شود كهسامانه  تعيين ابعاد حينممکن است در 

در . ها( غير ممکن باشد روزانه بدست مي آيد به دلي  پارامترهای پراكنده طراحي )به طور مثال تعداد رشته

 بايد تواف  با بهره بردار صورت گيرد و اگر نياز است، معيارهای بهره بردار ني  بايد اصالح شوند.اينصورت، 

 

 تجهیزات هیدرولیک تعیین ابعاد   7-4
 به محاسبات افت فشار نياز  نيست:معيار تعيين ابعاد زير برقرار باشد كه  در صورتي

بيشينه اتال  اصطکاك توصيه . شود تعيين ابعادلوله كشي بايد برای بدست آوردن تلفات اصطکاك احتمالي 

9)در  3 %شده 
STC برابر  يك و نيم حداق نرخ جريان نامي آب بايد ی  اندازه. استك  ( از هد ديناميك

 باشد. حجمي نرخ جريان بيشترين

                                                 
1- Telorance 

2- Standard Test Condition 
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 مستندات    7-5

 کلیات  7-5-7

ها و فرضياتي كه  دادهبايد  مستندات. طراحي انجام شده بايد به عنوان مرجع مستندسازی شودكليه مراح  

برای  عملکرد  هاگيری اندازه. ارائه دهدبکار رفته در طراحي را  فرآيندطراحي مبتني بر آن بوده به همراه 

با ال امات مطاب   در موردی كه سامانه نصب شده. شود ذكربايد ايمن، مناسب و دوستدار محيط زيست 

 مستند سازی به بحث كمك خواهد كرد. نباشد

 پمپ در مکان پمپاژ فتوولتايیک داري نگهبراي متصديان  داري نگهراهنماي عملکرد و  ي دفترچه   7-5-1

 های ساده كه موضوعات زير را پوش  با شک همراه  تشريح كام  و درعين حال آساناين سند در برگيرنده 

 بود: دهد خواهد مي

 كردن روشن و خاموش روند استاندارد از قبي  های بهره برداری رويه 

  های خطا و تفسير وضعيت و شاخص عملکردی، توصيف نظارتي عملکردتوصيف 

  درستعملکرد نا كار هنگامقوانين 

  های ايمنيدستورالعم معرفي 

  گرفتگي برقبرابر  ، محافظت درفردیهای ايمني دستورالعم 

 تمي كردن مانند داری نگهتعمير و  یرويه 

سند بايد . بايد به منظور بدست آوردن اطالعات پيوسته عملکردی گردآوری شود ی ثبت روزانهك دفترچهي

 و انگليسي نوشته شود.فارسي  به زبان

 عملکرد، تعمیر و سرويس  شاملداري  راهنماي نگه دفترچه   7-5-9

 خواهد بود:زير موضوعات  شام های ساده  با شک همراه  آسانتشريح كام  و در برگيرنده  سنداين 

  دستورالعم  نصب 

  عملکردتوصيف 

   شروع بکار های  و سروي  با ج ئيات جدول زماني سروي ، با دستورالعم  بهره برداریهای  دستورالعم

 سامانهيابي كلي برای  و فهرست عيب

  های تفصيلي مربوطهارجاع به برنامهی خالصه با يك برنامهبه شک   نمای كليتوصيف 

  پايانهكشي و  سيم  هاینقشه، طرح های پياده سازی، تنظيممدار الکتريکي و نمودارهای 

  سفارش های تزم برای يك با مستندات ترسيمي تمام داده مطاب ليست قطعات 

 در حال كار های گیاری قسمت برچسببه  خا پمپ با توجه  1های انفجارینقشه 

 .شودانگليسي نوشته فارسي و به زبان بايد  سند

 

 با توجه به حجم آب روزانه فتوولتايیکپمپاژ  سامانهبررسي طراحي     7-7

 تواند  مي Qبر حسب   Pشده از منحني عملکرد سامانه در مشخصه ها،  دادههای هيدروليك  برای مشخصه 

                                                 
1- Exploded drawing 
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  از  يامکان وجود دارد تا نرخ جريان حجمبا استفاده از منحني مشخصه عملکرد اين . گیاری شود عالمت

 تعيين شود. ی سامانهفتوولتاييك و از مشخصه عملکردمولد خروجي  روزانه بر حسبتاب  

بطريقي كه در  يكه نرخ جريان حجم به عنوان بخشي از ك  طراحي مورد قبول است در صورتيتعيين ابعاد 

رواداری اندازه گيری( را برای مقدار مجاز برای  عالوهه ب) +96تا % -3 % بين انحرا  بيشينهشد،  بات مشخص

با حجم آب روزانه   مرتبط يبرای نرخ جريان حجمو  Gmax , 0.8 × Gmax , 0.6 × Gmax , 0.4 × Gmaxنقاط 

 داشته باشد. ،پمپ شده

 استگيری خطای مبدل مجاز  هايي كه برای اندازهگر ح  يك ازهرگيری با استفاده از رواداری  اندازه

 .شودگيری شده تعريف  از مقدار اندازه 3 % ی عدم قطعيت گيری بايد به مي ان بيشينه اندازه. شود محاسبه مي

 مقايسهمي تواند برای  9-3-3 بند محاسبه شده در الکتروپمپ( -)مبدل زير سامانه بازدهكاربرد ميداني در 

باتی  یفتوولتاييك بسته به دما مولدتوان  كاه كه  شايان ذكر است. مقدار محاسبه شده استفاده شود با

 برسد. 36 % به سقفتواند  مي، و غبار روی سطح كهنگي، (C  ˚36ب رگتر از) سلول

 

 ثبت پارامترهاي اندازه گیري شده   7-1

های اندازه گيری شده اصلي در آن ثبت  آزمايشگاه كه تمام كميتی  روزانه يك گ ارش بايد در تمام موارد

 .وجود داشته باشدشده است 

های  پارامترهای اندازه گيری شده مختلف ، برای پيکربندی (،دنشان داده شده )نقطه  1همانطور كه در شک 

های اندازه گيری مختلف خواهند  قابليتهای مختلف  به عالوه، آزمايشگاه. مناسب هستند سامانهمختلف 

از پارامترهای اندازه گيری  ای ( مجموعهالف تا د) سامانهبرای هر پيکربندی  شودپيشنهاد مي نيابرابن. داشت

تجهي ات  فقطو  روند مشخصي دارد اصليپارامترهای  اندازه گيری. شودتعريف  اختياری ی اصلي وشده

رود كه  انتظار مي. ستندبرای تعيين مشخصات سامانه ه هامجموعه داده یكمينهو  مورد نياز استابتدايي 

ممکن است تجهي ات  اختياریپارامترهای . بگيرندرا اندازه  اصليتمام پارامترهای  همکارهای  تمام آزمايشگاه

 تری را نياز داشته باشند. اندازه گيری پيچيده
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 گیري و ثبت شوندکه بايد اندازه اختیاريو  اصليپارامترهاي  -4جدول

عدم  ت پ ب الف يکا نماد پارامتر شماره

 قطعیت

 ≤1%    اصلي اصلي اصلي اصلي Va V ولتاژ مولد 1

 ≤1%    اصلي اصلي اصلي اصلي Ia A جريان مولد 9

 ≤9%    اصلي اصلي اصلي اصلي P Bar فشار اندازه گيری شده 3

Q M نرخ  جريان 2
3
/h 9%    اصلي اصلي اصلي اصلي≥ 

 ≤1  %    اصلي  Vm V ولتاژ موتور 3

 ≤1%      اصلي  Im A جريان موتور 0

 ≤1%    اختياری    Vrms V (AC)چندفاز  ولتاژ موتور 3

 ≤1%    اختياری    Irms A (AC )چند فاز جريان موتور 3

 ≤1%    اختياری    α frac ضريب توان 2

 ≤9%    اختياری اختياری   DC f Hzيا بسامد كليدزني  ACبسامد  16

 ≤9%    اختياری اختياری اختياری اختياری n rpm موتورسرعت  11

گشتاور در مح  اتصال موتور به  19

 پمپ

T Nm 9%    اختياری اختياری اختياری اختياری≥ 

 ≤9%    اصلي اصلي اصلي اصلي °t C دمای آب در ورودی 13

 

 معني کلیدواژه

 اندازه گيری شودها  پارامتر اوليه كه بايد توسط تمام آزمايشگاه اصلي

 گيری شود هزامکانات مناسب اندا هايي با كه ممکن است توسط آزمايشگاه پارامتر اختياری اختياری

 غير قاب  كاربرد 

 گيری شده  بيشترين خطای مقدار اندازه خطا

 SIهای يکانماد  نماد

 
 باشند.مي 9-3شده در بند های الف تا ت در جدول فوق نمايانگر چهار طبقه بندی ذكر  ستون -يادآوري
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 الفپیوست 

 (ي)اطالعات

 اجزاءو تعاريف  ها نمودارعملکرد، مشخصه
 

 گريز از مرکزپمپاژ  سامانهبراي  سامانهنشان دادن عملکرد  جهت يهاينمودار  7-الف 
 

 

 
 

 عملکرد سامانه براي سامانه پمپاژ گريز از مرکز - 7الفشکل 
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 (اجزاءسازندگان جهت تکمیل توسط )  اجزاءهاي  فني، مشخصههاي  داده 1-الف  
 

 فتوولتايیک مولد 
 

 ---------------- سازنده ماژول:

 ---------------- نوع ماژول:

 ---------------- موازی(:×)سری ها تعداد ماژول

 ---------------- ماژول: ی اندازه

 استانداردهای:  های تاييد شده بر طب  ماژول

IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730                           خير      □بله□ 

)دمای سلول ماژول فتوولتاييك( و سطوح  مرتبطفتوولتاييك در دمای محيطي  مولد I-Vهای  مشخصه

 تاب 

W/m
W/mتا  366 2

W/mدر گام های  1666 2
2 166   

 

های مولد فتوولتاييك بايد در  داده. دنباش طبي  امپدان های خروجي بايد شام  تلفات عدم ت داده

 تعيين شود. m/s1 گستره دمای محيطي مورد انتظار) دمای سلول ماژول فتوولتاييك( و در سرعت باد 

 

 (هنگام استفاده) فتوولتايیک مبدل

 خروجي:                              ---------------- سازنده:
                                       DC, EC              □ 

                      AC              تکفاز□ 

AC   سه فاز□ 

 ---------------- نوع:  

  

       V----------------  =     UN  لتاژ ورودی:و

                                                V ----------------  =  Umin 

                                                 V ---------------  = Umax 

MPPT                                 بله     □  خير                 □  

 ------------------- Imax     Aجريان ورودی بيشينه ی 

 ------------------- Umax     V  ولتاژ ورودیبيشينه ی 

  ------------------- VA/W                           خروجي:

 ------------------- V   ولتاژ خروجيگستره 

 وجوددر صورت      ------------------  Hz بسامد خروجيگستره 
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 ------------------  Imax    A جريان خروجيی  بيشينه

 

 (جعه شودرام 1جدول  IEC 61683:1999 استانداردبه ) PNتا   PN63/6  از اف اي  بازدهي مبدل

 

                  AC          □  DC□                                   موتور

  ------------------- سازنده:

 ------------------- نوع:

 ------------------- W                     خروجي نامي:

 (وجود)در صورت   ----------  Hz --------- V              / بسامد نامي: ولتاژ

 ---------------------              عملکرد ولتاژ: گستره 

    ----------------------                       A :جريان نام

 ----------------------                     بيشينه جريان:

 وجود()در صورت  ---------در -------- Hz :(ضريب توان) φكسينوس

 ----------------- mm قطر و طول موتور: بيشترين

 لسيوسس درجه -------- بيشينه: -------- كمينه: :دمايي گستره 

 

 پمپ

 ----------------- سازنده:

 ----------------- نوع:

  ----------- m نامي=   ---------- m  گستره عملکرد: هد پمپ: 

mگستره عملکرد:  : نرخ جريان حجمي
3
/h -------   نامي= m

3
/h ---------- 

  -------------- mm قطر و طول پمپ:بيشينه 

 لسيوسسدرجه   ---------- بيشينه: -------- كمينه: دمايي   گستره

  

 ديگر مشخصه ها:

 □خير □بله                        :باری )بدون آب(بي كاركرد حفاظت

 □ خير   □بله                           باری اضافه حفاظت

 

 ------------------- :ديگر اطالعات

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