
 سمینار عنوان
 های فوتوولتاییک سلول و ها سیستم در کارایی کاهش و خطا عوامل بررسی

 

 معرفی سمینار : 

در چند دهه ی اخیر نیاز جهانی به انرژی به شکل قابل مالحظه ای افزایش یافته است و انتظار 

از مصرف  بیشتر هم شود . چنین افزایشی را می توان ناشی %02این نیاز  0202میرود تا سال 

گسترده ی کشورهای در حال توسعه در مسیر صنعتی شدن دانست.درحال حاضر بیشتر این 

انرژی توسط منابع سنتی از قبیل نفت و گاز و زغال سنگ و ... تامین می شود که با ادامه چنین 

 روندی به نظر می رسد ذخایر سوختهای فسیلی زمین در آینده ای نزدیک به اتمام خواهد رسید.از

این رو نیاز به منابع تجدید پذیر انرژی که هم دائمی بوده و هم به محیط زیست آسیب نمی زنند 

 احساس می شود.گ

 

در تکنولوژی فوتوولتاییک سلول کوچکترین واحد تولید برق است. ازاتصال چند سلول به شکل 

به شکل موازی  سری رشته بوجود می آید و اگر تعدادی رشته را با آرایشی منظم در کنار هم و

قرار دهیم ماژول ایجاد شد.در مرحله بعدی ماژول ها برای ساخت آرایه فوتوولتاییک در ساختاری 

 شکل زیر این اجزا را بوضوح نشان می دهد.خاص در کنار هم چیده می شوند.



 
 نمایش سلول ماژول و آرایه

 

ان قابل مصرف بسازد. یک سیسنم قدرت است که می تواند از انرژی خورشیدی تو 1PV  سیستم

این سیستم آرایشی از عوامل و مؤلفه های مختلف است از جمله صفحات خورشیدی که نور 

، اینورترهای خورشیدی که  مستقیم خورشید را جذب و آن را به الکتریسیته تبدیل می کنند

بردن تبدیل می کند و ... . همچنین برای افزایش راندمان سیستم و باال ACرا به  DCجریان 

 کارایی آن از یک سیستم ردیابی خورشیدی هم استفاده می شود.

را شامل می شود.با پیشرفت  PVاز قیمت کل سیستم  %02تا  %02چیزی حدود  PVیک ماژول 

در  WPدالر برای هر  0.0تکنولوژی قیمت ماژول ها هم رو به کاهش گذاشته است و از حدود 

دالر کاهش  2.0دالر در نسل دوم رسیده و انتظار هم این است که این مبلغ به  1نسل اول به 

 یابد.

                                                           
1 Photovoltaic 



این ماژول ها بسته به نوع و محل نصب در شرایط مختلف آب و هوایی تحت تاثیر و تنش با عوامل 

درجه  ، مختلفی از قبیل تابش های خورشیدی ، تشعشعات فرابنفش ، باد و طوفان ، برف و تگرگ

( و ... قرار  3NHو  3O    حرارت باال یا پایین ، تغییرات دما ، نمک ، ماسه وگردوخاک ، گازها )

 .خواهند گرفت

تنها در صورتی از نظر اقتصادی به صرفه خواهد بود  PVالکتریسیته تولید شده توسط تکنولوژی 

ز اینرو تستهایی با استاندارد های سال کار کنند.ا 02تا  00که ماژول ها بتوانند با اطمینان برای 

فراهم می شوند که اطالعات فوق العاده ای از ویژگی های طراحی ،   IEC2بین المللی بوسیله ی 

 .مواد و نقص های فرآیند که می توانند منجر به خرابی زودرس شوند بدست می دهند

هش می یابد.بنابر با گذشت زمان ثابت نیست و به شکل خطی کا  PVتوان تولیدی سیستم های

اهمیتی که از این سیستمها در تامین انرژی آینده جهان بیان شد و همچنین برای کاهش بهای 

هر واحد از الکتریسیته ی تولیدی نیازمند شناخت مناسب تلفات انرژی و عوامل خرابی و مختل 

 کننده کار بهینه این سیستم ها هستیم.

اخت عوامل نزول کارایی سیستم ها ، ماژول ها و سیستم در این سمینار قصد داریم به برسی و شن

 و راههای آشکار سازی و کاهش تاثیرات این عوامل بپردازیم. PVهای 

                                                           

2 Intenational Electro-teghnical Commision 


