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چکیده
از یك سيستم خورشيدي 8با توجه به ميزان توان سلول 2خورشيدي در تبدیل انرژي تابشی
خورشيد به انرژي الکتریکی و مدت زمان تابش نور خورشيد میتوان با ذخيره سازي انرژي در باتري
خورشيدي با ميزان توان مشخص به منظور تامين انرژي مورد نياز جهت روشنایی یك المپ،
روشنایی منزل ،روشنایی معابر،روشنایی نقاط دور از دسترس برق سراسري و ...استفاده کرد.
در یك سيستم روشنایی خورشيدي مهمترین مسئله جهت بهينه و اقتصادي بودن سيستم ،هم
خوانی اجزا مختلف سيستم میباشد .قبل از راه اندازي سيستم میبایست ميزان قدرت پنل
خورشيدي 9در تبدیل انرژي نور تابيده شده به انرژي الکتریکی ،ميزان توان ذخيره سازي 4و جریان
دهی باتري و انتخاب قطعات مناسب جهت ساخت مدار مبدل 5با توجه به نوع مصرف ،محاسبه شده
و به کار گرفته شود.
جهت طراحی و بهرهبرداري بهينه از سيستمهاي خورشيدي مستلزم به بدست آوردن پارامترهاي
مختلفی نظير :موقعيت محل نصب سيستم خورشيدي ،توان موردنياز ،هزینه سرمایه گذاري و...
میباشيم تا اجزاي سيستم خورشيدي نظير :تعداد پنل ،جنس سلول ،ماژول ،6نوع و اندازهي باتري،7
اینورتر 1و شارژ کنترلر 3و ...به خوبی طراحی شود .به کمك فصلهاي ارایه شده در این پایاننامه،
در راستاي بدست آوردن طراحی بینظير براي سيستمهاي خورشيدي برمیآیيم.
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فصل 6
انرژی خورشیدی و سیستمهای مستقل از شبکه
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 8-8مقدمه
انرژي خورشيد انرژياي تجدید پذیر و اساس کار سيستمهاي فتوولتایيك است .انرژي الکتریکی
خورشيدي منبع اصلی انرژي بـراي سـفينههـاي فضـایی از زمـان شـروع برنامـههـاي فضـایی بوده
اسـت همچنين ،حدوداً از سه دههي پيش از آن براي تأمين انرژي در مصارف شـهري و کشـاورزي
اسـتفاده مـیشـود .دریـك دههي گذشته ،از انرژي خورشيدي براي تأمين انرژي خانهها و
ساختمانهاي شهري به طور گسـترده اسـتفاده شـده کـه نتيجهي پيشرفت در تکنولوژي
خورشيدي به همراه تغييرات درساختار صنعت الکترونيك است و خواهد بود.

 2-8اجزاي سيستمهاي خورشيدي
سيستمهاي فتوولتایيك داراي اجزاي مختلفی مانند :مبدل ،آرایههاي خورشـيدي  ،بـاتري و
غيـره هسـتند کـه در دو حالت متصل به شبکه و مستقل از شبکه کار میکنند .طراحی سيسـتم
فتوولتایيـك شـامل انتخـاب مـاژول فتوولتایيـك ،تعيين تعداد ماژول مورد نياز ،تعيين نحوه
چيدمان ماژولها به منظور تشکيل آرایه فتوولتایيـك ،انتخـاب ظرفيـت مبـدل ،تعيين مشخصات
سيستم ذخيره (در صورت نياز) و تعيين مشخصات سایر اجزاي جانبی سيسـتم فتوولتایيـك
مـیباشـد ،کليه مراحل مذکور به منظور دستيابی به هدف تعيين شده طراحی انجام میگيرد.
بنابراین براي شروع طراحی بایـد ابتـدا هدف و منظور از طراحی سيستم فتوولتایيك تعيين گردد.
براي طراحـی سيسـتمهـاي فتوو لتایيـك مسـتقل از شـبکه و متصل به شبکه میتوان اهداف و
معيارهـاي مختلـف تعيـين نمـود .عـواملی ماننـد کـاربريهـاي مختلـف سيسـتمهـاي
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فتوولتایيك ،شرایط محيطی و اقليمی ،محدودیتهاي مکانی و مالی میتوانند تعيين کننده معيار
طراحی باشند .مشخصات سيستمهاي فتوولتایيك اقتضا میکند که در مراحـل طراحـی ،تـاثير
عوامـل مختلـف ماننـد شـرایط آب و هوایی ،آلودگیهاي محيطی ،وضعيت تابش خورشيد،
مشخصات مصرف کنندههاي انرژي الکتریکی ،ميزان بهره برداري اجزاي سيستم فتوولتایيك و سایر
مشخصات آنها لحاظ گردد .در این فصـل ابتـدا اصـول و تمهيـدات اوليـه الزم بـراي طراحـی
سيستمهاي فتوولتایيك عنوان میشود .سپس به طراحی یك سيستم فتوولتایيك با توجه به اهداف
و قيـود تعيـين شـده میپردازیم.
انرژي نور خورشيد الکترونهاي سلولهاي فتوولتایيك را وادار به حرکت میکنند و هر سلول 2
الی  4آمپر را با توجه به اندازهي سلول با ولتاژ خروجی  1.5ولت تاميين میکند.
محدودیتهاي سيستمهاي فتوولتایيك بيشتر از سایر مولدهاست ،توان خروجی نسبتا پایين،
قيمت باالي سلولهاي فتوولتایيك ،مشخصات جغرافيایی و آب و هوایی خاص براي توليد توان از
جمله این محدودیت هاست .با وجود محدودیتها به دليل پاکی انرژي توليدي ،توليد برق توسط
فتوولتایك مورد توجه است.

 9-8اجزاي اصلی سيستمهاي فتوولتایيك
انواع مختلف سيستمهاي فتوولتایيك وجود دارد ،اما همهي آنها متشکل از سه جزء اصلی هستند:
ماژول  ،مبدل و باتري
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 8-9-8مـاژول :انرژي خورشيد را به الکتریسيته تبدیل میکند.
 2-9-8مبدل :الکتریسيته را به جریان متناوب تبدیل میکنـد تـا از آن بتـوان در مصارف مختلف
خانگی استفاده کرد.
 9-9-8باتري :انرژي الکتریسيتهي اضافی توليد شـده در سيسـتم را ذخيـره میکند .که ممکن
است سيستم متصل به شبکه باشد و نيازي به باتري نباشد.
دیگراجزاي جانبی سيستم عبارتند از :سيمها ،سوئيچ براي قطع جریان ،سازههاي پشتيبانی و. ...

 4-8دسته بندي سيستمهاي فتوولتایيك با توجه به کاربرد آنها
 8-4-8سيستمهاي مستقل از شبکهي سراسري برق
 2-4-8سيستمهاي متصل به شبکهي سراسري برق
در این گزارش باتوجه به عنوان آن به بررسی سيستمهاي مستقل از شبکهي سراسري برق
میپردازیم.
طراحی سيستمهاي فتوولتایيك مستقل از شبکه به گونهاي است که باید مستقل از شبکهي برق
سراسري عمـل نمـوده و قابليت تغذیه بارهاي متصل که به صورت متناوب یا مستقيم باشند را
داشته باشد یعنی به دليل عدم وجود شبکه برق سراسري ،تمامی توان میبایستی از طریق سيستم
فتوولتایيك تامين شـود .بنابراین براي طراحی اینگونه واحدها ،بایستی مـدل بـار و کـل تـوان مورد
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نياز بار در یك دوره شبانه روزي محاسبه شود و ظرفيت واحد و تعداد آرایههاي فتوولتایيك براین
اسـاس محاسـبه شود.
سيستمهاي فتوولتایيك قابليت توليد پيوسته توان را در مدت شبانه روز ندارند یعنی با نبودن نور
خورشيد در زمانهاي ابري بودن هوا و شرایط بد جوي و شب هنگام سيستم فتوولتایيك قابليت
توليد انرژي را ندارد لذا ميزان توليد توان آن کامالً به شـرایط جوي وابسته میباشد .براي تغذیه
مناسب و مطمئن بار باید واحد فتوولتایيك بـه سيستم ذخيره ساز انرژي مجهز شود .ظرفيت ذخيره
ساز انرژي به ميزان مصرف بار در ساعتهایی که توليد وجـود نـدارد ،بستگی دارد .براي افزایش
قابليت اطمينان بهره برداري ،باید سيستم ذخيره ساز انرژي قابليت تغذیه کل بـار سيسـتم را بـدون
استفاده از انرژي سيستم فتوولتایيك براي چند روز داشته باشد .زیرا در صورتيکه چند روز متوالی
شرایط جـوي مناسـب نباشد (چند روز ابري متوالی) ،میبایست بارهاي محلی را تغذیه نماید.
ظرفيت باتري و ذخيره ساز به اندازهي بار و ميزان مورد استفادهي بار از انرژي در زمان خاموش
بودن سيستم فتوولتایيك وابسته است.

 5-8طرح کلی از یك سيستم مستقل از شبکهي برق سراسري
همانگونه که دیده میشود ،سيستم فتوولتایيك مجهز به باتري براي ذخيره انرژي است و قابليت
تغذیه بارهاي مستقيم و متناوب را دارا میباشد.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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