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  یانرژ  لیتبد یابزارها برا  نیاز به روز تر  ی کی ک ی فتوولتا ستمیس
  نیاجزا و عملکرد ا دیدان ی م  ایآ اما .برق است انیبه جر یدیخورش

 ست؟ یچ ستمیس

 .میو مهم آشنا کن  یکاربرد ستمیس نیشما را با ا میمقاله قصد دار نیا در
متن با ما همراه  انیتا پا  نهیزم نی به کسب اطالعات در ا لیصورت تما در

 .دیباش

 

 ست؟یچ   کییفتوولتا ستمیس 1#

شده اند   لیتشک  یدیصفحه خورش یاز تعداد  کیفتوولتا یها ستمیس
عملکرد آن استفاده شده   ی طراح یبرا کیعلوم برق و مکان بیترک از که

 قیبرق از طر دیکه قصد تول رندیگ ی بهره م  ستمیس  نیاز ا ی زمان  .است
 .میرا داشته باش یدیخورش یانرژ 

در برق  یی صرفه جو یها برا  نهیگز نیاز مناسب تر  ی کی ستمیس نیا
عنوان مثال   به .دیآ ی گسترده به حساب م  یمکان ها یخصوصا برا

که از  ی صورت در .کنند ی ها به وفور از برق استفاده م  روگاهین رینظ یمراکز 
 یی جا برق آن ها بهره گرفته شود، نی تام  یبرا کیفتوولتا یها ستمیس
 .از هدررفت برق نخواهد ماند ی نگران یبرا

شود که از حروف   ی گفته م  زین PV ستمیس ک،یفتوولتا  یها ستمیس به
که صفحات  دیداشته باش توجه .برگرفته شده است ستمیس نیاول ا
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  ی محسوب م   کیفتوولتا  یها ستمیاز س ی تنها جزء کوچک  یدیخورش
 .شوند

استفاده   PV یها ستمیس قی برق از طر نیتام یبرا  زین یگر ید عناصر
  ی آن ها صورت م  در ی جزئ رات ییافراد تغ ازیبه نوع ن بسته خواهند شد که

به نوع  بسته شوند که ی م  افتی ی در ابعاد مختلف  PV یها ستمیس .ردیگ
 .بود دیقادر به استفاده از آن ها خواه د،یکه دار یاز ین

  ی و بزرگ استفاده م ع یوس یها روگاهیدر ن کی فتوولتا یها ستمیس از
 به .باشد ی در مصرف برق م یی صرفه جو یادیتا حد ز زیآن ن علت .کنند

  به ها بزرگ تر است؛ روگاهیبه کار رفته در ن PV یها  ستمیطبع ابعاد س
آن ها اقدام   ی افراد نسبت به طراح  ازیبر اساس ن ستی با ی م  لیدل نیهم
  یبه شبکه ها ازیدستگاه ها به طور خودکار و بدون ن نی از ا ی برخ .کرد

کاربرد   کی فتوولتا  ستمیه سمتصل به شبک  نوع .کنند ی کار م  یمرکز 
 .دارند یگسترده تر 

 میها خواه ستمیس نیدرباره نحوه عملکرد ا ی حات یادامه به توض در
متن با ما همراه   انیتا پا د،یکنجکاو هست  نهیزم ن یدر ا اگر .پرداخت

 .دیباش
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چگونه  کییفتوولتا یها ستمیعملکرد س 2#
 است؟

فوتون ساخته   یشمار  ی از تعداد ب دینور خورش د،یدان ی طور که م  همان
شود، از   جادیا یدیبرق در صفحات خورش انیآن که جر یبرا .شده است

ها از   ستمی گونه س نیا .شود ی استفاده م  کیفتوولتا یها ستمیس
 یبرا .رندیگ ی بهره م  ی ک یالکتر انی به جر دینور خورش ل یتبد یبرا یعناصر 

  یادیبهتر است از تعداد ز د،یباش یشتر یب یانرژ  دیآن که قادر به تول
 یها روگاهیاست که در ن لیدل نیهم به .دیاستفاده کن یدیصفحات خورش

 ی را در نظر م ید یو صفحه خورش ک ی فتوولتا ستمیس  یادیتعداد ز میعظ
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  انیاز پنل ها ب کی هر  یاندک انرژ  زانیموضوع م نیا انیب علت .رندیگ
 .باشد ی م

  ی به مقدار کم   د،یاز پنل ها را محاسبه کن کی هر  یانرژ  زانیواقع اگر م در
 تی اهم تینها ی ب  نهیزم نیکه در ا  ی از مسائل ی کی .افتی دیدست خواه
  نیآن که به بهتر یبرا کارشناسان .پنل ها خواهد بود شیدارد، نوع آرا

از   ستیبا  ی م  کنند، دایدست پ کی فتوولتا  ستمیس دمانینحوه چ
 .رندیبهره بگ نهیزم نیدر ا ی مهندسان طراح 
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 کییفتوولتا  یها ستمیبرق در س انی جر  3#

  نیا قیکه از طر ی برق انینوع جر دیآ شیسوال پ  نیشما ا یبرا دیشا
 ست؟ ی چ د،یآ ی صفحات به وجود م 

 (DC) میمستق انیجر ،یدیبرق به وجود آمده در صفحات خورش انیجر
 متناوب انیجر م،یدار ازیبه آن ن یکه در شبکه برق شهر  ی ان یجر اما .است
(AC) است. 

  در .شود ی استفاده م نورتریبه متناوب از ا میمستق انی جر لیمنظور تبد به
برق   نیتام ی برا کی فتوولتا یها  ستمیو س یدیصفحات خورش جهینت

 .روند یبه کار م زین یشهر 

برق در  انیجر یفراهم ساز  یمختلف و دور برا یها روگاهیآن که از ن یبرا
به وجود آمده به واسطه آن ها را به شبکه   انیجر دیبا  م،یریشهرها بهره بگ

صفحات   انیاز جر دیکه قصد داشته باش ی صورت  در .میوصل کن یبرق شهر 
 یاز یکار ن نیا  د،یاستفاده کن ی برق محل خاص نیمتا یتنها برا یدیخورش

 .به اتصال به شبکه نخواهد داشت
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 کییفتوولتا ستمی س یاجزا 4#

  نشده اند، لیتشک یدیتنها از صفحات خورش  کیفتوولتا یها ستمیس
  کی فتوولتا یها  ستمیس ی در طراح  زین یگر یمهم و کارآمد د یاجزا بلکه

  در .کنند ی م فایبرق ا دیتول نهیرا در زم یارزشمند فی وظا وجود دارند که
ها   ستمیس نی تعادل در ا یمختلف باعث برقرار  یواقع استفاده از اجزا 

 .خواهد شد

 شود، ی م ک ی فتوولتائ یها ستمیبرق در س انیجر جادیچه سبب ا آن
 بیترک  ،ی ک یالکتر یها، کنتورها ی کش میس ریاز عناصر مختلف نظ ی بیترک

 .شود ی م انیب  لیقب نیاز ا یو موارد نورترهایکننده، ا

 .پرداخت میاجزا خواه نیاز ا ی برخ ی ادامه به معرف در
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 ی دیصفحات خورش  1-4#

 یدیصفحات خورش ک،یفتوولتا  ستمیاجزا در ساخت س نی از مهم تر ی کی
برق  انیهستند و جر کی فتوولتا ی سلول ها یصفحات دارا نیا .هستند

 .خواهد شد نی سلول ها تام نیبه کمک ا

از  یاز ماده ا یر یبهره گ با دارند و یهاد مهین تی سلول ها خاص نیا
 .شود ی م یر یجلوگ یدیسلول ها در صفحات خورش نیبه ا دنیرس بیآس
 یسلول ها لهیبرق به وس انیبه جر یدیخورش یانرژ  لیتبد نیچن هم

برق به بخش   انیآن که جر یبرا دی ترد  ی ب .انجام خواهد شد کیفتوولتا 
 .آن وجود دارد یساز  رهیبه ذخ ازین  نرود، نینکند و از ب تی سرا گرید یها
سلول ها را پوشانده اند، برق   نی که اطراف ا یی منظور ماده رسانا نیبد
  ینسبت به القا ازیماده در زمان مورد ن نیا .کنند ی م ره یشده را ذخ دیتول

 .آن ها اقدام خواهد کرد



 

8 www.namatek.com 

 نورتر یا 2-4#

 نورتریا ،یدیخورش یبرق از انرژ  ن یدر تام رگذاریمهم و تاث یاجزا گرید از
  .شود ی به متناوب استفاده م  میمستق انیجر لیتبد یعنصر برا  نیا .است
  کیفتوولتا  ستمیساخت س یعلوم غالب برا دیطور که متوجه شد همان

مشاهده   ستمیس نیدر ا ی علوم به خوب نی ا ی تجل هستند و کیبرق و مکان
 .شود ی م

صورت نبود   در  دارند و تی فوق العاده اهم PV یها ستمیس یبرا نورترهایا
 .ارزش خواهند بود ی ها ب  ستمیس نیآن ها ا

 کننده  بی ترک 3-4#

مختلف و کمک به  یاتصال کابل ها یبرا یدیخورش  یکننده ها بیترک
کننده ها از  بیترک نیآن که در ا یبرا .شوند ی برق استفاده م نی تام

 بیترک نیدر ا ییوزها یف شود، یر یبرق و مشکالت ناخواسته جلوگ ی اتصال 
 .کننده ها به کار رفته است

وجود دارند و بر اساس نوع صفحات  ی کننده ها در ابعاد مختلف  بیترک
 .انتخاب خواهند شد یدیبرق تول زانیو م یدیخورش

 قطع کننده 4-4#

  .قطع کننده است کیفتوولتا  ستمیاز عناصر به کار رفته در س گرید  ی کی
در کابل ها قابل کنترل باشند، از قطع  افتهی انیبرق جر زانیآن که م یبرا
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بهره گرفته   نورتر یدستگاه در دو سمت ا نیا از .شود  ی کننده استفاده م 
  نیرسد، ا ی م نورتریا ضیکه نوبت به تعو ی واقع زمان در .خواهد شد

 .افراد عمل خواهد کرد یمحافظ برا ی ق ی همچون عا لهیوس

 

 نیشگرف در تام  یتحول ک، ییفتوولتا ستمیس 5#
 یکی الکتر  یانرژ 

به  یدیخورش یانرژ  لیتبد یدر اماکن مختلف برا ک ی فتوولتا ستمیس
شده  لیتشک ی از اجزاء مختلف ستمیس نی ا .رود ی به کار م ی ک یالکتر  یانرژ 

 تی به هدف مدنظر ما اهم ی ابیدست یاز آن ها برا کی هر  جودو است که
 .خواهد داشت

و عناصر مختلف به کار رفته در آن  ستمیس نیا ی مقاله به معرف نیا در
 .پرداخته شد

 یبرق شهر   نیتام یبرا ستمیس نی ا ی افت یدر یمنظور استفاده از انرژ  به
برق به وجود آمده به کمک   انیجر  رایز برق انجام شود؛ انیجر لیتبد دیبا
  ی است و در عمل کاربرد چندان می مستق انی جر کیفتوولتا یها ستمیس

 قیمتناوب از طر  انیبه جر میمستق انیجر لیتبد لیدل نیهم به .ندارد
 .انجام خواهد شد نورتریا
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وجود دارد که  PV یها ستمیدر س نورتر یحفاظت از ا یبرا  ی گوناگون عناصر
  ستمیکار در س نی مهم تر نیچن هم .کار را باال خواهد برد تیامن

  یانرژ  افتی در .شود ی انجام م یدیصفحات خورش قیاز طر  کیفتوولتا 
صفحات صورت    نیبرق به طور کامل در ا انیآن به جر لیو تبد یدیخورش

ارزشمند و مهم است و   تینها  ی ب ستمیس نیا نیبنابرا  .خواهد گرفت
  یکاربردها  جهینت در .افراد متفاوت خواهد بود ازیآن بسته به ن ی طراح 

 .شود ی م  فی تعر  ستمیس نی ا یبرا زین ی مختلف


