
Hệ thống điện Mặt trời PV là công nghệ được tạo bởi các thành phần chính[1]: Tế Bào 
Quang Điện, Tế Bào Lưu Trữ Pin, Đơn Vị Điều Hoà Năng Lượng Mặt Trời (PCU), Bộ 
Chuyển Đổi AC-DC Cách Ly, Bảng Chuyển Mạch AC và Công Tơ Điện (Hình 1.0).

Hệ Thống Điện Mặt Trời là gì (PV)?

Hình 1.0 Các Thành Phần Chính Của Hệ Thống Điện Mặt Trời Hoà Lưới
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Nguyên liệu cấu thành tế bào quang điện chủ yếu từ tinh thể silicon[2] (silicon loại N và 
loại P), tạo ra điện áp khi có ánh sáng chiếu vào (bất kỳ nguồn sáng nào). Ánh sáng mặt 
trời mang theo một gói nhỏ năng lượng gọi là phô tông khi chiếu sáng[3]. Các hạt electron 
của nguyên tử silicon trong các tế bào quang điện thẩm thấu năng lượng từ năng 
lượng phô tông của ánh mặt trời. Khi có đủ năng lượng thẩm thấu, nó cho phép các hạt 
electron di chuyển tự do, tạo ra chênh lệch năng lượng điện, hay còn là điện áp dòng 
điện một chiều (DC) (Hình 2.0)

Các tế bào quang điện được kết nối bằng điện để tạo thành một module PV, nhiều 
module PV sau đó lại được kết nối để tạo thành một tấm quang năng để tăng điện đầu ra 
do một tế bào quang điện đơn lẻ chỉ có thể sản sinh ra 1 đến 2 watt điện. Điện áp DC có 
thể được biến đổi thành dòng điện xoay chiều (AC) bằng một PCU để khách hàng trực 
tiếp sử dụng hoặc lưu trữ trong các cell pin thông qua sạc pin.

Hình 2.0 Nguyên Lý Hoạt Động Của Các Tế Bào Quang Điện
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Mặc dù điện mặt trời là năng lượng tái tạo, dễ dàng có được và sạch hơn so với nhiên 
liệu hoá thạch, nhưng hệ thống này có chi phí lắp đặt cao, trong khi hiệu suất lại phụ 
thuộc rất nhiều vào thời tiết (bức xạ ánh nắng). Do vậy, hệ thống cần được giám sát và 
đảm bảo sản xuất ra công suất tối đa đáp ứng Tỷ Suất Hoàn Vốn (ROI)[4], tức hiệu suất 
của toàn bộ hệ thống điện mặt trời.

Mức độ đo chính xác cũng có thể ảnh hưởng ROI hệ thống điện mặt trời. Việc đo mức 
năng lượng mặt trời tiêu thụ quy mô lớn có thể ở phạm vi MWh hoặc GWh. Tuy nhiên, 
yêu cầu chính xác công tơ điện lại chỉ từ Class 0.5% trở lên. Trong khi đó, thiết bị phân 
tích công suất có mức độ chính xác cao hơn (Độ chính xác: 0.02%). Ví dụ, một thiết bị 
phân tích công suất độ chính xác thấp đo được Công suất Tiêu thụ là 138,800MWh, trong 
khi đó thiết bị phân tích công suất độ chính xác cao của Hioki PW6001 lại đo được Công 
suất Tiêu thụ là 138,813MWh. 13MWh chênh lệch ảnh hưởng đáng kể về chi phí đối với 
các quốc gia tính thuế năng lượng cao. Do đó, một thiết bị phân tích công suất chính xác 
cao được khuyến nghị sử dụng trong kiểm tra mức tiêu thụ điện mặt trời tại phía tải của 
khách hàng. 

Một yếu tố quan trọng khác khi sử dụng thiết bị phân tích công suất của Hioki là có thể 
đo nguồn điện áp điện mặt trời lên đến 1500V DC. Đặc điểm đo độc đáo này cho phép 
thiết bị Phân tích Công suất đo chính xác hiệu suất nguồn điện của PCU.

Sử dụng cài đặt hệ thống điện mặt trời quy mô nhỏ như hình 3.0 để đo điện mặt trời bằng 
các thiết bị PW6001 và LR8450. 

Hình 3.0 Minh Hoạ Cài Đặt Hệ Thống Điện Mặt Trời Quy Mô Nhỏ
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Đo Các Thông Số Điện Mặt Trời Bằng Các Thiết Bị 
Phân Tích Công Suất PW6001 và Ghi Dữ Liệu LR8450
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Hình 4.0 Nhiệt Độ Tấm Quang Năng Và Nhiệt Độ Môi Trường

1) Tấm Quang Năng

Bên dưới là các dữ liệu chạy thử từ mô hình điện mặt trời quy mô nhỏ với các tương 
quan thấy được giữa các thông số.
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B) Bức xạ ánh sáng (Hioki Data Logger LR8450 và bộ cảm biến bức xạ mặt trời)
Hình 5.0 cho thấy dao động bức xạ liên tục do mây di chuyển che đi ánh sáng mặt 
trời chiếu đến bộ cảm biến bức xạ mặt trời.

Hình 5.0 Bức Xạ Ánh Sáng

A) Nhiệt độ tấm quang năng và nhiệt độ môi trường (Hioki Data Logger LR8450)
Hình 4.0 cho thấy chiều hướng nhiệt độ tấm quang năng và nhiệt độ môi trường  
theo thời gian.
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Hình 6.0 Hiệu Suất Và Công Suất Bộ Biến Tần

Hình 7.0 Ví Dụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Mặt Trời Quy Mô Lớn

2) Bộ Biến Tần (Hioki Power Analyzer PW6001)

A) Nguồn điện vào, nguồn điện ra và hiệu suất bộ biến tần
Nguồn điện vào, phụ thuộc nhiều vào ánh mặt trời, được thấy là tỷ lệ nghịch với hiệu suất 
bộ biến tần. Phép đo có độ chính xác cao đến từng giây này (Hình 6.0) chỉ có thể đạt được 
thông qua thiết bị phân tích công suất chính xác cao. 

Miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu đo này không đại diện cho trường hợp thực tế của hệ 
thống điện mặt trời quy mô lớn trong Hình 7.0.
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Hình 8.0 Đầu Vào Bộ Biến Tần Và Điện Áp Pin Theo Tải

Hình 9.0 Điện Áp Sạc Tấm Quang Năng Và Điện Áp Pin

2) Bộ Biến Tần (Hioki Power Analyzer PW6001)

3) Sạc Pin

B) Điện áp và dòng điện đầu vào bộ biến tần
Dòng điện và điện áp đầu vào bộ biến tần sụt khi sa thải tải AC (Hình 8.0).

A) Điện áp sạc tấm quang năng và điện áp pin (Hioki Power Analyzer PW6001)
Điện áp sạc tấm quang năng tăng và san bằng giá trị điện áp pin khi không có tải AC 
hoạt động (Hình 9.0).
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Hình 10.0 Phép Đo Điện Áp, Dòng Điện Và Công Suất Bộ Biến Tần Bởi Các Kênh Với Sơ Đồ Nối Dây

Hình 11.0 Công Suất Điện Vào, Công Suất Điện Ra Và Hiệu Suất Bộ Biến Tần

Bên dưới là một vài ảnh chụp màn hình thực tế đo lường bộ biến tần trong hệ thống 
điện mặt trời bằng Hioki Power Analyzer PW6001 (Hình 10.0 và Hình 11.0). 
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Kết luận: Việc kiểm tra tổng thể hiệu suất của hệ thống điện mặt trời cũng như chi phí năng 
lượng bằng cách tham khảo chéo với công tơ điện đóng vai trò quan trọng. Các thiết bị 
Power Analyzer PW6001 và Data Logger LR8450 độ chính xác cao của Hioki có thể giúp tối 
ưu hoá hiệu suất tổng thể của hệ thống điện mặt trời và ROI.

Dữ liệu đo được trong thiết bị Power Analyzer PW6001 có thể được truy xuất không dây 
thông qua Bluetooth và ghép nối với thiết bị Hioki Data Logger LR8410. Trong khi đó thiết 
bị Data Logger LR8450 có tích hợp máy chủ HTTP từ xa để cấu hình và giám sát thiết bị 
thông qua một trình duyệt, cũng như chức năng máy chủ FTP để thu được dữ liệu từ xa. 
Các tấm quang năng thường được gắn trên đỉnh mái nhà hoặc đặc biệt cấu trúc xây dựng 
tại một khu vực rộng lớn (trang trại điện mặt trời) để tối đa hoá tiếp xúc với mặt trời. Do 
vậy, các tính năng này thu dữ liệu đo dễ dàng và thuận tiện.

Để tham khảo chi tiết các thiết bị Hioki, vui lòng truy cập các đường dẫn sau:
• Memory HiLogger LR8450 (NEW)
• Power Analyzer PW6001
• AC/DC Current Probe CT6843-05

APPLICATION NOTE: Ứng dụng hioki data logger lr8450 và power analyzer pw6001 để 
đo & giám sát điện mặt trời
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