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رآیه های خورشیدی و نحوه دریافت توآن آ
 
ز ماژول ها و آ

ن ها
 
آ

1396خرداد ماه  
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مهم ترين عناوين 
بررسي شده

مقدمه

آنوآع سیستم های خورشیدی قابل آجرآ

نحوه پیکره بندی ماژول های خورشیدی 

مقایسه چند ماژول خورشیدی

جمع بندی



/214

مقدمه
رآیه ها

 
رآیه خورشیدیسلول ها، ماژول ها و آ

 
مدآر معادل آ

Rs مقاومت ماده سلول و آتصاالت: مقاومت سری

RSH نشت جریان: مقاومت موآزی
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مقدمه

PVاطالعات موجود در راهنمای پانل 

(STC)در شرایط استاندارد 

، Isc، جریان اتصال کوتاه Vocولتاژ مدار باز 

و ثابت MPP Im، جریان MPP Vmولتاژ 

از دمایی برای جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار ب

ki وkv 

محاسبه پارامترهای دیگر تحت شرایط

دمایی و تابش مختلف از روی راهنمای 

PVپانل 

اژولت-رابطه جریان
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مقدمه

نتایج تجربی و آزمایشگاهی
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آنوآع سیستم های خورشیدی قابل آجرآ

هیبریدمتصل به شبکههمستقل از شبک

.ک استدر سیستمهای مستقل تنها منبع تأمین کننده انرژی سیستم فتوولتائی

در سیستمهای متصل ضمن بهره جویی از مزایای شبکه سراسری برق از 

استفاده افت ولتاژنیز جهت کمک به شبکه سراسری و جلوگیری از  PVسیستمهای

می گردد

هر کدام در سیستمهای هیبرید منابع تأمین کننده انرژی چندگانه و در صورت قطع

.به حداقل می رسدقطع برقدر این مدل احتمال. از منبع دیگر استفاده می گردد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A8%D8%B1%D9%82
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ر انتقال حداکث
توان به بار

آنوآع سیستم های خورشیدی قابل آجرآ

همستقل از شبک
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روش ولتاژ ثابت 

روش جدول جست و جو

روش ولتاژ مدآر باز

روش جریان آتصال کوتاه

کنترل منطق فازی 

شبکه عصبی

P&Oروش

روش صعود تپه

هدآیت آفزآیشیروش 

Online

Offline

آنوآع سیستم های خورشیدی قابل آجرآ

MPPTروش های 
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آنوآع سیستم های خورشیدی قابل آجرآ

همتصل به شبک

DC-ACو در مرحله دوم یک آینورتر DC-DCدر مرحله آول یک مبدل  

روش های کنترل 
تک مرحله ای 

دو مرحله ای

تنظیم رآک تانس

اتصال سری دو منبع ایده آل
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آنوآع سیستم های خورشیدی قابل آجرآ

تک مرحله ای همتصل به شبک

بلوک دیاگرام سیستم متصل به شبکه ی تک مرحله ای

کنترل

روش هدآیت 
رآمتر آفزآیشی با پا
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MPPصفر بودن شيب منحني توآن در نقطه هدآیت آفزآیشیروش 

(I/V)با كندآك تانس آفزآيشي( I/V)آنجام مقايسه كندآك تانس لحظه آي

رديابي 
نقطه 

MPP

آنوآع سیستم های خورشیدی قابل آجرآ
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روش هدآیت آفزآیشی 

سرعت باال

همدآرآت کنترلی پیچید

آنوآع سیستم های خورشیدی قابل آجرآ

روش هدآیت آفزآیشی با پارآمتر 
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نحوه پیکره بندی ماژول های خورشیدی

Zآتصال نوع 

ولتاژ خروجی باال ، طراحی و 

سادگی نصب و راندمان پایین

Wآتصال نوع 

بازده باال ، طراحی و ساخت 

سخت و قیمت باال
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نحوه پیکره بندی ماژول های خورشیدی 

مونولیتیکآتصال نوع 

روش ساخت متفاوت، قیمت 

پایین و بازده نسبتا پایین
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مقایسه چند ماژول خورشیدی

زمایشگاهی
 
آنوآع مختلف تست های آ

بازرسی 
چشمی

تعیین توان 
حداکثر 
(STC) 

تست عایق 
بندی

اندازه گیری 
ثابت های 

دمایی

دمای عملکرد 
نامی سلول

تست رطوبت
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مقایسه چند ماژول خورشیدی

زمایشگاهی
 
آنوآع مختلف تست های آ

تست عایق بندی
تست دمای عملکرد نامی سلول

تست رطوبت
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مقایسه چند ماژول خورشیدی

زمایشگاهی
 
آنوآع مختلف تست های آ

STCعملکرد در 
تست عایق بندی

تست رطوبت
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جمع بندی

سلول، ماژول و آرایه خورشیدی

مدل سازی آرایه های خورشیدی

انواع سیستم های خورشیدی قابل اجرا

متصل به شبکه

جدا از شبکه

هیبرید
سیستم های متصل به شبکه

سیستم های جدا از شبکه

نحوه پیکره بندی ماژول های خورشیدی

مقایسه چند ماژول خورشیدی
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