
Abstract 

ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2008 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 10 kWp ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА В 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО 

доц. д-р Стойо Платиканов, доц. д-р Дешка Маркова, 

ст. ас. инж. Пламен Цанков, маг. инж. Мирослав Петков 

BUILDING OF 10 kWp PHOTOVOLTAIC SYSTEM 
IN TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO 

Assoc. Prof. Dr. Stoyo Platikanov, Assoc. Prof. Dr. Deshka Markova, 
Assist. Prof. Eng. Plamen Tsankov, Eng. Miroslav Petkov 

1 О kWp grid connected photovoltaic (PV) systeт is built at the Technical University о! Gabrovo, as а part о! 
Project "PV Enlargeтent - Technology Transjer, Deтonstration and Scientific Exchange Action jor the 
Establishтent о! а strong European PV Sector" jroт the Fifth Fraтework о! the European Coттission. 
Two difJerent types о! PV тodules are used: aтorphous and polycrystalline silicon. Technical 
characteristics о! the eleтents о! the PV systeт are given in the paper. Scheтes with basic wiring diagraт 
and disposition о! the three PV subsysteтs оп the rooj о! the Rectorat building are shown. 

Технически университет - Габрово участва в проект по Пета рамкова 

научноизследователска програма на Европейската комисия "РУ Enlargement - Technology 
Transfer, Demonstration and Scientific Exchange Action for the Establishment of а strong 
European РУ Sector". В проекта участват 27 партньори от 10 страни със задача за изграждане 
на Европейска мрежа от университетски фотоволтаични (РУ) захранващи системи, свързани 

в електрическата мрежа на съответната страна. 

В Технически университет - Габрово е изградена 10 kWp фотоволтаична система, 
която се свързва с градската електроразпределителна мрежа в трансформаторен пост 

0,38120kV. 
На Фигура 1 е представена принципната електрическа схема на фотоволтаичната 

система. В системата са използвани фотоволтаични модули R WE Shott Solar от два различни 
типа технологии: 

- поликристален силиций: подсистема 1 и 2 - 24 модула тип ASE-250 DG-FT/MC с 
обща мощност 6.84 kWp. Техническите параметри на РУ модула са: Pnom=285 Wp, Umpp=59.7 
У, Impp=4.77 А, Uoc=73.6 У, Isc=5.15 А, размери 1605 х 1336 тт, тегло 41 kg; 

- аморфен силиций: подсистема 3 - 100 модула тип ASE-F 32/12 с обща мощност 3.22 
kWp. Техническите параметри на РУ модула са: Pnom=32.2 Wp, Umpp=16.8 У, Impp=I.92 А, 
Uoc=22.8 У, Isc=2.50 А, размери 1005 х 635 тт, тегло 6.2 kg. 

Преобразуването на постояннотоковата електрическа енергия в променливотокова се 

извършва от инвертори SUN PROFI SP 2800-550, които работят с препоръчителна номинална 
мощност на фотоволтаичния генератор 3500 Wp. Диапазона на входното напрежение е 

196-:--330 V DC, а максималния входен ток е 15.5 А DC. Изходната мощност е 2800 W за 
стандартен диапазон на честотота на мрежата 49.8-:--50.2 Hz, с приспособимост И за други 
изисквания. Коефициентът на полезно действие е 94 %. С оглед на максимално използване 
на енергията, инверторите се адаптират автоматично към фотоволтаичния генератор и 

поддържат оптимален режим на работа в точката на максимална мощност (МРР). 
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Подсистема 1 - 3.42 kWp Подсистема 2 - 3.42 kWp Подсистема 3 - 3.22 kWp 

12 броя модули тип ASE-250DG-FT/MC 12 броя модули тип ASE-250DG-FT/MC 100 броя модули тип АSЕ-FЗ2/12 
г---------- г---------- г----------
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Еталонна PV клетка 
с датчик за температура 

2 броя датчици Pt-1 ОО 
за температура на модулите 

Датчик Pt-1 ОО 
за околна температура 
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220V 150Hz +-----t Електро
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Система за управление на данните 

Фигура 1. Принципна електрическа схема на фОТОБолтаичната система 
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Подсистема 3 
ASE-F 32/12 
1 ООбр. х 32.2Wp 
Ринст=3220Wр 

Заземление 

~--

Покрив на сграда "Ректорат" 

Подсистема 2 
ASE-250 DG-FT/MC 
12бр. х 285Wp 
Ринст=3420Wр 

12бр. х 285Wp 
Ринст=3420Wр 

Ел. табло 

"Мерене" 
....-......... _......L. ........ 

Трафопост "Хаджи Димитър" от 

разпределителната електрическа мрежа 

Фигура 2. Разположение на подсистемите с фотоволтаични модули върху покрива на сграда Ректорат 

Офис PV система 

Информационни линии 

11 
Инвертори 
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Системата за мониторинг обхваща измерването, запаметяването и предаването на 

следните данни : пълна слънчева радиация; радиация в равнината на РУ модулите; 

температура на еталонната силициева клетка; околна температура; температура на двата типа 

РУ модули. Измерването на пълната слънчева радиация се извършва с пиранометър тип 

CM2l, а на радиацията на повърхността на РУ модулите - с еталонна референтна силициева 

клетка, поставена в равнината на РУ модулите. За измерване на температурата се използва 

платинен терморезистор тип Pt-l оо, като за околната температура е със специално 

изпълнение за засенчване. Сигналите от сензорите се преобразуват в съответния стандартен 

за системата вид от усилватели-преобразуватели, които са монтирани в специализирано 

външно табло. Свързването на сензорите към системата за събиране на данни - UDAS се 
осъществява с екранирани кабели, а всички информационни входове на UDAS са защитени 
от атмосферни пренапрежения. Софтуерната поддръжка на системата за мониторинг е 

изградена на базата на специализиран програмен пакет за разработка от високо ниво Visua! 
Designer. 

На Фигура 2 е представено разположението на подсистемите с фотоволтаични модули 
върху покрива на сграда Ректорат на Технически университет - Габрово, които са 

ориентирани в южна посока и фиксирани на 300 спрямо хоризонта. Реализирана е външна 
електрическа инсталация, в съответствие с принципната схема. Подсистемите имат табла с 

комутационна, защитна и преобразувателна апаратура (Tl , Т2, Т3, Т-Сензори), с 

възможности за локална защита и превключване, които посредством електрически линии са 

свързани с инверторите и панела за управление и измерване, монтирани в РV-Офис в 

сградата. 

Измерването на произведената променливотокова електрическа енергия от трите 

подсистеми става с цифрови електромери, монтирани на панел за управление. Във външно 

"Табло мерене" до трансформаторен пост от градската разпределителна мрежа се измерва и 

отчита с електромер, продаваната електрическа енергия на фирмата за 

електроразпределение. 

Оптималното състояние на фотоволтаичната система е резултат от комплексната 

работа на целесъобразно избраните отделни елементи, както във фотоволтаичния генератор, 

така и в силовата и в мониторинговата част. Създадения софтуер и изграждащата се 

информационна база от данни са предпоставка за следващи специализирани научни 

изследвания с оглед повишаване ефективността от внедряване и използване на 

фотоволтаичното преобразуване на слънчевата енергия. 
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