
 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

 PV Cell)یا  photovoltaic cell) یکیا سلول فتوولتای(solar cell)سلول خورشیدی

تبدیل مستقیم انرژي خورشید به الکتریسیته معموالً به وسیله سـلول هـاي فتوولتا ییـک صـورت مـی گیـرد 

رابـر بـا یـا هایی بـا انـرژي ب فتوولتاییک استفاده میکنند. اثر فتوولتاییک بر اساس اثر متقابل فوتونکـه از اثـر 

ودگی ن آلـولتاییـک انـرژي خورشـید را بـدوبـیش از انـرژي بانـد ممنوعه مواد فتوولتاییک است. ماژولهـاي فتو

دارد و بنابراین،  نرژي خورشید چگالی انرژي کمیو سـر و صـدا و نو سـانات بـه الکتریسیته تبدیل میکنند. ا

تولید کنند. سیستمهاي  هاي فتوولتاییک بایـد سـطح زیـادي داشته باشند تا بتوانند انرژي کمی ماژول

تولید شده به  dc هـا ي قـدرت بـه هـم پیوسـته از مبـدل استفاده میکنند تا جریان هر شـبکفتوولتاییک د

 متناسب با ولتـاژ و فرکـانس مـورد نیاز در شبکه برق تبدیل شود ac تاییک به جریانهاي فتوول وسیله آرایه

 

 

 

 

هـا ي فضـایی از زمـان شـروع برنامـه هـاي  هیدي منبع اصلی انرژي بـراي سـفینانرژي الکتریکی خورش

شـهري و کشـاورزي همچنین، حدوداً از سه دههی پیش از آن براي تأمین انرژي در مصارف  .فضـایی اسـت

هاي  ها و ساختمان اسـتفاده مـی شـود. در یـک دههی گذشته، از انرژي خورشیدي براي تأمین انرژي خانه

پیشرفت در تکنولوژي خورشیدي به همراه تغییرات در  ي هنتیجشهري به طور گسـترده اسـتفاده شـده کـه 

 .ساختار صنعت الکترونیک است

 

 

 

 



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

 

 

ي آنها متشکل از سه جزء اصلی هستند:  هاي فتوولتاییک وجود دارد، اما همه ف سیستماگرچه انواع مختل

مـاژول کـه انرژي خورشید را به الکتریسیته تبدیل میکند؛ مبدل که الکتریسیته را به جریان متناوب تبدیل 

افی ژي الکتریسیتهی اضمیکنـد تـا از آن بتـوان در مصارف مختلف خانگی استفاده کرد؛ و احتماالً باتري که انر

تولید شـده در سیسـتم را ذخیـره میکند. دیگر اجزاي جانبی سیستم عبارتند از: سیمها، سوئیچ براي قطع 

 .جریان، سازههاي پشتیبانی و غیره

 

 

 

  بندی تیپ سیستمهای فتوولتاییک از لحاظ کاربری طبقه

 

 بندي میشوند دو گروه دستههاي فتوولتاییک با توجه کاربردشان به  بطور کلی سیستم 

 

 واحدهاي فتوولتاییک متصل به شبکه. 

 

  واحدهاي فتوولتاییک مجزا از شبکه.  

 

 باشـد کـه در ایـن حالـت هاي فتوولتاییک به صورت چندگانه می الزم به ذکر است که کاربري دیگر سیستم

  ، تغذیه بار را انجام میدهندسیسـتم فتوولتاییک در کنار منابع دیگر مانند توربین باد یا دیزل

 

 



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

 های فتوولتاییک متصل به شبکه سیستم

منظور تقویت شبکهی سراسري برق و جلـوگیري از فشـار الکتریکـی وارده بـر نیروگـاه هـا در طـی روز،  به 

اه ر هاي فتوولتاییک متصل به شبکه سراسري برق بهصورت متمرکز و یا غیرمتمرکز از جمله اسـتفاده از سیستم

هاي فتوولتاییک متصـل بـه شـبکه در بسـیاري از کشـورهاي  هاي ایـن مشـکل میباشد. امروزه سیستم حل

صورت  در بام منازل مسکونی و در واحدهاي بزرگتر به KW 5الی KW 1جهـان در واحـدهاي کوچـک از 

 میتوان به موارد زیر اشاره کرد انـدازي شده است. از مزایاي این سیستم  هاي فتوولتاییک نصب و راه نیروگاه

 اندازي آسان نصب و راه 

  بازدهی باال و عدم نیاز به تجهیزات جانبی پیچیده. 

  عدم نیاز به باتري جهت ذخیره انرژي الکتریکی. 

 

 

ي برق  گونهاي است که همزمان و بهطور موازي با شبکه هاي فتوولتاییک متصل به شبکه، به طراحی سیستم 

هاي فتوولتاییک متصل به شبکه، مبدل الکترونیک  سراسـري توان تولید مینمایند. یکی از اجزاء اصلی سیستم

 هاي فتوولتاییک را متناسب با ولتاژ و فرکانس شبکه به برق تولیدي توسط آرایه DCقدرت است کـه بـرق 

AC  نماید. بهطورکلی ارتباطی دو  قطع میتبدیل نموده و در صـورت عـدم نیاز، بهطور خودکار انتقال نیرو را

 جانبه میان سیسـتم هـاي فتوولتاییـک و شـبکه ي برق وجود دارد،

 



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

  ی سراسری برق  های مستقل از شبکه سیستم

ي برق سراسري  گونهاي است که باید مستقل از شبکه هاي فتوولتاییک مستقل از شبکه به طراحی سیستم

و متناوب را دارا باشد. این واحدها مستقیماً به بار متصل (DC) ي مستقیمعمـل نمـوده و قابلیت تغذیه بارها

نمایند. بنابراین براي طراحی اینگونه  هاي متصل به شبکه تامین می میشـوند و تمـام بـار را بـر خالف سیستم

ظرفیت واحد و واحدها، بایستی مـدل بـار و کـل تـوان مورد نیاز بار در یک دوره شبانه روزي محاسبه شود و 

هاي فتوولتاییک بر این اسـاس محاسـبه شود. همچنین به دلیل عدم وجود شبکه برق سراسري،  تعداد آرایه

از آنجایی که سیستم فتوولتاییک قابلیت تولید  .تمامی توان میبایستی از طریق سیستم فتوولتاییک تامین شـود

ن آن کامالً به شـرایط جوي وابسته میباشد )کاهش تولید پیوسته توان را ندارد )شب هنگام( و میزان تولید توا

ساز انرژي  در روزهاي ابري و بارانی(، براي تغذیه مناسب و مطمئن بار باید واحد فتوولتاییک بـه سیستم ذخیره

هایی که تولید وجـود نـدارد، بستگی دارد.  ساز انرژي به میزان مصرف بار در ساعت مجهز شود. ظرفیت ذخیره

ین براي افزایش حاشیه امنیت، باید سیستم ذخیرهساز انرژي قابلیت تغذیه کل بـار سیسـتم را بـدون همچن

استفاده از انرژي سیستم فتوولتاییک براي چند روز داشته باشد. زیرا در صورتیکه چند روز متوالی شرایط جـوي 

ـتم ک سیسطرح کلی یـنماید. شکل  مناسـب نباشد )چند روز ابري متوالی(، میبایست بارهاي محلی را تغذیه

گونه که دیده میشود، سیستم فتوولتاییک مجهز به باتري  فتوولتاییـک مستقل از شبکه را نشان میدهد. همان

و متناوب را دارا میباشد. در این حالت، سیستم فتوولتاییک  DC براي ذخیره انرژي است و قابلیت تغذیه بارهاي

 مناسب براي تغذیه بار مصرفی باشدتولید فرکانس و ولتاژ باید مجهز به مکانیزمی براي 

 

 

 

 

 



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

هاي فتوولتاییک مجزا از شبکه نقش عمده اي دارد، میتوان بـه  ي سیستم از جمله مزایایی که در رشد و توسعه

 :مـوارد زیر اشاره کرد 

  ي سراسري، سیستم انتقال شبکه و تعمیر و نگهداري آن عدم نیاز به شبکه. 

  العبور ویژه در مناطق صعب رسانی به دم نیاز به سوخت و رفع مشکالت سوختع. 

  عدم نیاز به تعمیر و نگهداري مداوم و طول عمر مناسب. 

کاربرد اصلی اینگونه واحدها در مکانهایی است که شبکهی اصـلی قـدرت در دسـترس نبـوده و یـا بـراي اتصـال 

اند،  است. براي مثال در سایتهاي مخابراتی که در کوهستان ایجاد شدهي قدرت هزینه زیادي الزم  بـه شبکه

هاي آبرسانی، روشنایی و بهطور کلی رفع نیاز  هاي روستایی، پمپ هاي مسکونی، کلبه براي تأمین برق خانه

باشند، میتوان از سیستم فتوولتاییک مستقل از شبکه  الکتریکی مناطقی که داراي شبکه سراسري برق نمی

کنندهی شارژ باتري و  ها و یا بر زمین، یک کنترل هاي نصب شده بر بام فاده کرد. در این سیستمها از آرایهاست

  یک مبدل براي تأمین برق استفاده میشود

 

 

 :اجزای سیستم فتوولتاییک تجهیزات مورد نیاز برای تولید برق از انرژی خورشیدی عبارتند از

 

  آرایهی فتوولتاییک. 

 

  هاي دنبالکنندهی تابش خورشید  سیستم 

 

  اینورتر یا مبدل الکترونیک قدرت DC/AC. 

 

  ذخیرهساز 

 

   دنبال کننده حداکثر توان 

 

  



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

 

 

فتوولتاییکآرایه              

هاي فتوولتاییک ساخته  ها با ماژول هاي فتوولتاییک تشکیل میشود که پانل یه فتوولتاییک با اجتماع پانلراا

هاي فتوولتاییک است که انـرژي خورشـید را بـه بـرق  هاي فتوولتاییک نیز متشکل از سلول میشوند، ماژول

چهار نوع اصلی  .هاي فتوولتاییک را نشان میدهد طرحوارهاي از سلول، ماژول، پانل و آرایه تبـدیل مـی کننـد 

ل هـاي آمـورف و سـلول هـاي نـانو هاي فتوولتاییک عبارتند از: تککریستال، پلیکریستال، سـلو سلول

فتوولتاییک که جدیدترین سلول خورشیدي معرفیشده میباشند. در ادامه هر نوع از سـلول هـا بـه اختصـار 

 توضـیح داده شده است و مزایا و معایب آن اشاره شده است



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

 

 ها،  این سلولها از تک کریستال خالص تشکیل شدهاند. در  سلول تک کریستال: این نوع از سلول

ها بازده  سیلیکون از یک شبکه بلوري پیوسته بدون ناخالصی تشکیل شده است.از مزایاي اینگونه سلول

است. از معایب آن میتوان به پیچیدگی ساخت این % 15باالي آن میتـوان نام برد که در حدود 

حقیقات صورت گرفته طبق ت.سیلیکون اشاره کـرد کـه ایـن سختی منجر به افزایش قیمت آن میشود 

هم تولید شده و روانه بازار % 11هایی با بازده حدوداً  و اخبار منتشـر شـده، در حـال حاضر آرایه

 .شدهاند

 

 ها از بهم پیوستن چندین تککریستال سیلیکون تشکیل شده انـد .  سلول پلیکریستال: اینگونه سلول

مذاب به صورت شمش قالب گیري مـی شـود فرآینـد ساخت بدین گونه است که پلیکریستال سلیکون 

هاي خورشیدي آماده میشود. اینگونه  هاي نازك بریده شده و براي سلول و بعـد از آن، به صورت قرص

تر  تري دارند و در نتیجه قیمت آنها پایین هـا نسـبت به حالت قبلی، فرایند ساخت راحت از سلول

هاي خورشیدي کمتر از حالت قبل بوده و چیزي در  است. در عین حال بـازده ایـن دسته از سلول

هم تولید شده و روانه % 11هایی با بازده حدوداً  تخمین زده میشـود در حال حاضر آرایه% 11حدود 

 .بازار شدهاند

 

 هـاي خورشـیدي نسـبت  آمورف(: در حالت کلی تفاوت عمده این دسته از سلول)هاي بی نظم  سلول

 ها به جاي استفاده از ساختار کریستالی، از سلول ت که در این دسته از سلولبـه دودسته قبلی این اس

هاي یکدست نازك قرار میگیرد، استفاده شـده اسـت. ایـن  هاي سیلیکون که در الیه هاي بی نظم اتم

پذیر نصب نمود که یکی از مزایاي  نـوع از سـلول هـا را میتوان هم بر روي بستر خشک و هم انعطاف

ها اشاره کـرد کـه در  ها باید به بازده پایین آن از معایب این دسته از سلول .به فرد آنهـا اسـت منحصر

هاي مختلـف از نظـر شـکل و ظرفیـت  ها پانل امروزه از این سلول .تخمـین زده مـی شـود% 6حـدود 

 سـاخته شـده اسـت  .

 .هم تولید شده و روانه بازار شدهاند% 9هایی با بازده حدوداً  در حـال حاضـر آرایه            

  



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

 

 

 کننده تابش خورشید  های دنبال سیستم 

هاي فتوولتاییک به حالت ثابت و یا ردیاب متحرك که بنـابر فصـل بـا زاویـه ي تـا بش خورشـید خـود را  آرایه

صب میشوند. در نصب ها به حالت ثابت فصلی ن دهند، نصب میشوند. البته در برخی موارد آرایه تطبیـق می

هاي فتوولتاییـک مهمترین نکته، زاویهی نصب آنها میباشد. زاویهی تابش خورشید به صفحات خورشـیدي  آرایه

ها به صورت ثابت است. البتـه  تـاثیر بسـیار زیـادي در تولیـد انرژي الکتریکی دارد. ساده ترین حالت نصب آرایه

طـول روز و همچنین جابجایی آن در فصول مختلف سال، میزان تابش  بـه دلیـل تغییـر زاویـه ي خورشـید در

 .خورشید به صفحات ثابت در طول روز و سال کاهش مییابد



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

براي بهبود بخشیدن این ضعف میتوان از روش نصب ثابت فصلی استفاده نمود. در این حالت زاویه نصـب آرایـه 

ي نصب باید تغییر یابد. حالت دیگر استفاده  هر فصل زاویههـا ي فتوولتاییک براي هر فصل متفاوب بوده و در 

 از ردیاب متحرك میباشد.

ردیابها داراي دو نوع هستند، ردیابهایی که بر روي یک محور و یا بر روي دو محور دوران میکننـد و همـواره  

موجب افزایش بازده خروجی هاي فتوولتاییک را در جهت تـابش خورشید نگـاه میدارند، بنابراین  هاي آرایه پانل

 .ها میشوند. در جدول  بازدهی جذب انرژي براي حالتهاي نصب مختلف ارائه شده است  هـا آرایه پانل

هایی با شیب ثابت نصب شده و رو به خورشید قرار داده میشوند.  ها روي پایه ي ثابت، پانل ها با پایه در پانل

گونهاي نصب شوند که  شمالی هستند، پانلهاي فتوولتاییک باید بهبراي منـاطقی مانند ایران که در نیمکرهی 

سطح جاذب نور به سـمت جنوب باشد زیرا خورشید در طول سال در وجه جنوبی رؤیت میگردد. اما براي اینکه 

میزان جذب ساالنهی انرژي توسـط یک سیستم خورشیدي به حداکثر میزان خود برسد، بهتر است که زاویه 

ي نصب باشد. مثالً براي شهر تهران در صورتی که  تقریبـاً برابـر بـا عـرض جغرافیـایی منطقهشیب ثابـت، 

درجـه بـه سـمت جنـوب نصـب شـوند، باالترین دریافت انرژي را در طول سال خواهند  66پانلهـا بـا زاویـه ي 

ي الزم است محاسبات به دقت باشد و بـراي کسـب بیشـترین مقدار انرژ البته این یک نظر قطعی نمی.داشت 

 انجام شود.

 

 

 ازده ماژولهاي مختلف فتوولتاییکب

 

 

 ها( فتوولتاییک براي حالتهاي نصب مختلف  بازده پانلهاي )آرایه

 



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

درجـه کمتـر  11ي نصب بایستی از  که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که حداقل زاویه ي مهمی نکته

وجود داشته باشد، گرد و غبار نشسته بر صـفحات  11زمانهاي بارانی بعد از بارش، اگر شیب زیرا در  .نباشـد

شود. همچنین آب باران و یا برف زودتر از روي صفحات  شود و از آن خارج می خورشـیدي شسـته می

 .شود خورشیدي خارج می

ن دریافـت انـرژي را داشـته براي اینکه یک سطح فرضی که در معرض تابش خورشید است، باالترین میزا 

باشـد، الزم است که این سطح عمود بر زاویه تابش قرار گیرد. هر چه زاویه تابش به سطح پانل عمـودتر باشـد، 

 .جـذب انـرژي بیشـتر خواهد بود

صورت ثابت نصب میشوند، در هنگام طلوع و غروب آفتاب، چون خورشید بـه صـورت مایـل  هایی که به پانل 

ها میتابد، تنها میزان بسیار اندکی از انرژي خورشید را جذب میکنند. در طول تابستان که  سـطح پانلبـه 

خورشید در هنگام طلوع و غروب، تقریباً از پشت پانلها تابیده میشود، پانلها میزان بیشـتري از انـرژي قابـل 

 جـذب را از دسـت مـی دهنـد.

ه تقریباً رو به خورشید هستند، میتوانند دریافت قابل قبولی داشته باشند. ایـن سیستمها تنها در میانهی روز ک 

صورت پیوسته رو به خورشید قرار داد،  ها را در تمام طول روز به همین خاطر اگر بتوان با روش مناسبی، پانل به

ن منظور میتوان از مـی تـوان گفـت پانـل هـا تمام انرژي قابل دریافت را از خورشید تحویل میگیرند. براي ای

 .محـوره و یـا دومحـوره استفاده نمود هاي تک ردیاب

جنوب و با زاویـه ي مناسـب  -ها حول یک محور که در راستاي شمال هاي تک محوره، پانل کننده در دنبال 

گیرند  نمی ها دقیقاً رو به خورشید قرار رو بـه افـق قرار گرفتهاند، گردش میکنند. البته در این حالت نیز پانل

 اما نسبت به پانـل هـاي ثابت دریافت انرژي بیشتري دارند.

 

 

ها حول دو محور حرکت کرده و میتـوان گفـت دائماً رو به خورشید  هاي دو محوره، پانل کننده اما در دنبال

غربـی و هم  -ي خورشیدي قابلیت چرخش هم در راستاي شرقی قرار میگیرند.در ردیاب دو محوره صفحه

خش در راستاي شمالی و جنوبی را دارد. بنابراین بیشترین جذب انرژي در این روش اتفـاق مـی افتـد. در چر

جنوبی را دارد که باعث حصول بازده کمتر نسبت به  -تک محوره تنها قابلیت چرخش در راستاي شمال حالـت

 حالت دو محـوره میشود



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

 

 اینورتر یا مبدل الکترونیک قدرت DC/AC  

کـه  AC هاي فتوولتاییک میگیرد و آن را به جریـان اسـتاندارد را از آرایه DC هاي است که برق وسیلمبدل 

هـاي مـورد نیـاز  هاي آن مانند ولتاژ و فرکانس را با مولفه کار میرود، تبدیل میکند و مشخصه در منـزل به

و دسته متصل به شـبکه و مجـزا از مصـرف کننـده مطابقـت میدهد. در حالت کلی واحدهاي فتوولتاییک به د

شده در هر حالت، باید خصوصیات خاص خود را داشته  هاي استفاده شـبکه تقسـیم مـی شـوند. بنـابراین مبدل

هاي  هاي مجزا از شبکه و مبدل ي کلی مبدل هاي الکترونیک قدرت را مـی تـوان نیز به دو دسته باشند. مبدل

 .متصل به شبکه تقسیم نمود 

 :هاي الکترونیک قدرت مجزا از شبکه دلمب 

هاي خورشیدي را به جریان متناوب در سطح ولتاژ و فرکانس مورد نظر تبدیل  آرایه DC ها، برق اینگونه مبدل 

کـرده و بایستی قابلیت تغذیه بار در ولتاژ و فرکانس مورد نظر را در حالت تغییر ناگهانی بار داشته باشند. 

هاي مجزا از  بارهاي راکتیو باید قابلیت تبادل توان راکتیو را داشته باشند. بیشتر مبدل همچنین براي تغذیـه ي

 ور ایزوله به بار متصل میشوند از یکدیگر توسط یک ترانسفورمات ACو  DC شبکه براي جداسازي بخش

 از: در انتخاب مبدلهاي مجزا از شبکه، دو پارامتر اساسی باید در نظر گرفته شود، که عبارتند 

 شکل مـوج خروجـی (  1 

 .تلفات در بیباري(  1 

ـا ها مخصوصـاً ب شکل موج قابل قبول براي بارهاي متناوب، شکل موج سینوسی میباشد. البته برخی از مبدل 

تواننـد  ا مـیمیکنند. اینگونه از شکل مـوج هـ ظرفیـت پایین، موج مربعی و یا موجی شبیه به سینوسی تولید

 .دالقایی مشکل ایجاد کنندر راه انـدازي موتـور 

ها است. در این حالت زمانی که مبدل روشن باشد و بار به آن متصـل  باري مبدل مشکل دیگر مربوط تلفات بی

اي ري منجر شود. بنـابراین بـري بات نباشـد، میتواند جریان بیباري مصرف نماید که این امر میتواند به تخلیه

در حالت  .اي طراحی شود که این مشکل را مرتفع کند ل ایـن مشـکل، سیستم کنترل مبدل باید به گونهحـ

 :هاي مجزا از شبکه باید حداقلهاي زیر را رعایت کنند  کلی مبدل

  .تغییرات شدید ولتاژ ورودي- 

  .تولید شکل موج ولتاژ خروجی سینوسی و یا نزدیک به آن- 

  .جیکنترل ولتاژ خرو- 

  .بازدهی باال- 



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

 .اندازي موتور القایی قابلیت تحمل اضافه بار کوتاه مدت مانند راه- 

  .قابلیت تغذیهی بار راکتیو -

  .تحمل جریان اتصال کوتاه -

 .هاي متصل به شبکه  مبدل -

 

کـه ي اصلی قدرت سنکرون شـود. سـنکرون شـدن بـدین معنـی  ها باید با شبکه خروجی این نوع مبدل

هـاي متصـل بـه  سـطح ولتـاژ، فرکانس و فاز ولتاژ خروجی مبدل با ولتاژ شبکه مطابق باشد. براي انتخاب مبدل

 .شـبکه بایـد معیارهـاي بازده، ایمنی، کیفیت توان مبدل و سیستم حفاظتی آن در نظر گرفته شود

 

 

 

 از ایورتر ینمونه های

 

 ساز ذخیره 

ساز سیستم فتوولتاییک معموالً از نوع باتري است. سیستم باتري ممکن است همه یا بعضی از موارد  ذخیره 

 زیـر را نیـز شامل شود 

  .محفظه باتري1. 

  .کننده شارژ باتري کنترل2. 

 .هاي فرعی مجزا براي مدارهاي بار بحرانی پانل3. 

 



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

هاي فرعـی مربـوط بـه  میگیرد و در صورت وجود بخشدر مجموعه باتري، ذخیره انرژي در قالب باتري صورت 

مـدار بحرانی، در هنگام قطع برق، مدارهاي مربوط به بار بحرانی در محل مصرف کار مـی کننـد. در ایـن 

برق میشود، واحد خورشیدي از شبکه اصلی جدا شده و تنها بارهاي حساس  صـورت، وقتـی شـبکه سراسري بی

کشی  ه انـد توسط واحد تغذیه میشوند. مدارات بار حساس، از یک پانل فرعی سیمکـه از قبـل مشـخص شـد

میشوند که از بقیه مدارات الکتریکـی مجـزا است. اگر قطع برق در طول ساعات روز اتفاق بیفتد، آرایه 

تـد، بیففتوولتاییک قادر است با کمک باتري، برق مورد نیـاز را تـأمین کند. اگر قطع برق در شـب اتفـاق 

کادمیوم، هیدروکسید  -هـاي سـرب اسـید، نیکل تريرا تـأمین مـی کنـد. امـروزه بـابـاتري بـار مـورد نیـاز 

 .هاي سرب اسید مصرف بیشتري دارند نیکل و لیتیوم در دسترس میباشند که باتري

و شـارژ شـدن شـدید در هاي فتوولتاییک قابلیت تخلیه شدن  مهمترین فاکتور در انتخاب باتري براي سیستم 

هاي بـاالتر  دفعـات مختلف بدون ایجاد هرگونه خسارت و آسیب براي باتري است. براي دستیابی به ظرفیت

 .هـا را بایکدیگر سري و یا موازي نمود ريمـی تـوان بـات

سیسـتم  هاي مجزا از شبکه و هم متصل به شبکه کاربرد دارد و در زمانی که تولیـد باتري هم در سیستم 

فتوولتاییـک بیشتر از بار است، مازاد انرژي را ذخیره میسازد. زمانی که نور خورشید در دسترس نباشد و یا 

مقدار تولید انرژي سیستم خورشیدي کمتر از بار باشد، باتري وارد مدار میشود و کمبود انرژي را جبران میسازد. 

 رر را داشته باشدبنابراین باتري باید قابلیت شارژ و دشارژ شدن مک

منظور جلوگیري از تخلیه کامل  هاي فتوولتاییک مستقل از شبکه، به دستگاه کنترل شارژ باتري در سیستم

کار میرود، بهطوري که از معیار حداکثر عمر مفید آنها استفاده میگردد.  هـا و یا شارژ بیش از حدآن به باتري

یان و ولتاژ ورودي، دماي محیط، غلظت الکترولیت وغیره کنترل بخش شـارژ، وضـعیت شارژ باتریها را از نظر جر

ها بر  شده عملکرد الزم را متناسب با شرایط و وضعیت باتري هاي انجام کرده و در مواقـع لـزوم، طبـق طراحی

 گونهاي کـه طـول عمر مفید را افزایش داده و امکان استفاده از بیشترین ظرفیت قابل سیستم اعمال میکند، به

  :ظیفه این دستگاه عبارت استدسترس باتریها را نیز در اختیار مصـرف کننـده قـرار دهد. بهطور خالصه و

 

 ها گیري ولتاژ خروجی پانل اندازه.  

 ها گیري جریان خروجی پانل اندازه.  

 ها گیري ولتاژ خروجی باتري اندازه.  



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

 ها گیري جریان خروجی باتري اندازه.  

 محیطگیري دماي  اندازه.  

 ها گیري غلظت الکترولیت باتري اندازه.  

 ها ها جهت شارژ باتري گیري قطع یا وصل ولتاژ و جریان خروجی پانل تصمیم.  

 کننده ها جهت مصرف گیري قطع یا وصل ولتاژ و جریان خروجی پانل تصمیم. 

ـک ري را ید و ولتـاژ بـاترا مدیریت میکنـ کنترل کننده شارژ، شارش توان از پانل خورشیدي به باتري و بار 

 .محـدوده مجاز قابل قبول حفظ میکند

 

 

 

های اینورترنمونه های از باتری  



 

دپارتمان برق و ابزار دقیق مجتمع فنی و آموزشی پالس         فرزین وکیلی تهیه و تنظیم:  

 دنبال کننده حداکثر توان  

 نشان داده شده است.(1ولتاژ یک پانل خورشیدي نمونه در شکل ) -منحنی جریان 

همانگونه که دیده میشـود بـه ازاي هر نقطه روي منحنی یک ولتاژ و یک جریان متناظر با آن وجود دارد که  

،ولتاژ حداکثر ولی جریان متناظر با  E لزوماً حـداکثر جریـان و یـا حـداکثر ولتـاژ نمیباشد. براي مثال در نقطه

ولتاژ متناظر با آن حداکثر نمیباشد. براي استفاده ،جریان حداکثر اسـت ولی  B صفر میباشد و یا براي نقطه

بهینه از انرژي تولید شده توسط پانـل فتوولتاییـک بایـد نقطـه اي انتخاب شود که بیشترین جریان و ولتاژ را 

 (1داشته باشد. بدست آوردن نقطه بهینه توسط دنبالکننده حداکثر تـوان انجـام میشود. براي مثال در شکل )

توان خروجی بر  (1)شکلقطهاي است که در آن بیشترین ولتاژ و جریـان ممکـن ایجـاد مـی شـود. در ن C نقطه

 حسب ولتاژ براي یک پانل فتوولتاییک ارائه شده است

حداکثر توان حاصل شده است که همان نقطه بهینـه  C مالحظه میشود در نقطه( 1( و )1)مقایسه شکلهاي 

با بازده باالست که براي بدسـت آوردن حـداکثر  DC-DC در واقع یک مبدل است. دنبالکننده حداکثر توان

تـوان، ولتـاژ خروجی خود را در یک مقدار بهینه تنظیم مینماید. دنبال کننده حداکثر توان در روزهاي ابري، 

 ر انتخاباز باتري استفاده میشود میتواند نقش بسیار موثري ایفا نماید. البته د سرد و یا در حـالتی کـه

دنبالکننده حداکثر تـوان بایـد هزینـه و پیچیدگی ناشی از آن را در نظر گرفت. در مواردي که واحدهاي 

فتوولتاییک مجهز به دنبال کننده حداکثر تـوان هسـتند خروجی سیستم فتوولتاییک مستقیماً به مبدل و 

 دنبالکننده حداکثر توان مربوط میشود
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