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1- مقدمه
ــداع و  ــی اب ــرد فضای ــرای کارب ــه در اصــل ب ــک ک ــای فتوولتائی سیســتم ه
تکمیــل شــده بودنــد، انــرژی نــوری را مســتقیما به انــرژی الکتریکــی تبدیل 
ــک«  ــده »فتوالکتری ــوژی پدی ــن تکنول ــی در ای ــل مقدمات ــد. اص ــی کنن م

ــار بوســیله انیشــتین مطــرح شــد. اســت کــه اولیــن ب
یکــی از اصلیتریــن راههــای اســتفاده از انــرژی خورشــید، اســتفاده 
ــه  ــت. ب ــر PV اس ــور مختص ــه ط ــا ب ــک ی ــای فتوولتائی ــتم ه از سیس
پدیــده ای کــه در اثــر تابــش نــور بــدون اســتفاده از مکانیزم هــای محــرک، 
الکتریســیته تولیــد می کنــد پدیــده فتوولتائیــک و بــه هــر سیســتمی کــه 
ــن پدیده هــا اســتفاده کنــد سیســتم فتوولتائیــک گوینــد. اســتفاده از  از ای
ــط  ــه محی ــد ک ــت را مي ده ــن قابلی ــا ای ــه م ــک ب ــتم هاي فتوولتائی سیس
ــد الکتریســیته  ــه سیســتم تولی ــزه اي داشــته باشــیم، چــرا ک زیســت پاکی
ــت دارد و  برخــاف  ــر طبیع ــزي ب ــي بســیار ناچی ــرات جانب ــک اث فتوولتائی
ســوخت هاي فســیلي کــه تجدیــد ناپذیــر هســتند و روزي بــه پایــان 
ــد  ــمار مي آی ــر به ش ــد پذی ــي تجدی ــیدي منبع ــرژي خورش ــند، ان مي رس
ــتفاده و  ــل اس ــود دارد قاب ــي وج ــره خاک ــات در ک ــه حی ــا روزي ک ــه ت ک

ــت. ــرداري اس ــره ب به
ــبد  ــی در س ــل توجه ــش قاب ــه نق ــت ک ــی اس ــی از منابع ــک یک فتوولتائی
انــرژی  تولیــد  در  را  ســهم  بزرگتریــن  و  دارد  انــرژی  ســرمایه گذاری 
ــازی می کنــد.  ــرژی تجدیــد پذیــر ب الکتریکــی در بیــن تمــام نامزدهــای ان
زیــرا ایــن انــرژی یکــی از منابــع تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر، بــدون 
ــه  ــع اتصــال ب ــاال می باشــد. سیســتم منب ــان ب آالیندگــی و قابلیــت اطمین
شــبکه PV، اخیــراً بــه یکــی از بخش هــای در حــال رشــد در کاربردهــای 

ــت. ــده اس ــل ش ــکا تبدی ــن و آمری ــا، ژاپ ــکونی در اروپ مس
سیســتم PV مي توانــد در هــر آب و هوایــي کار کنــد. درســت اســت کــه 
در آب و هــواي ابــري و یــا بارانــي میــزان تولیــد انــرژي الکتریســیته کاهــش 
پیــدا مي کنــد، ولــي بــه هــر حــال ایــن میــزان هیچوقــت در هنــگام روز از 
25% میــزان حداکثــر ظرفیــت تولیــد انــرژي سیســتم، کمتــر نخواهــد بــود.

 ایــن در حالــي اســت کــه در شــرایط معمولــي تــا 80% میــزان تولیــد حداکثــر 
سیســتم، انــرژي الکتریســیته تولیــد خواهــد شــد.

ــا 2 وات  ــرد کوچــک، نیرویــی در حــدود 1 ت ــه ف یــک ســلول PV منحصــر ب
تولیــد مــی کنــد. بــرای بــاال بــردن انــرژی ســلول هــای PV، بایســتی آنهــا را 
ــا واحــد بزرگــی کــه مــاژول نامیــده مــی شــود شــکل  ــه هــم وصــل کــرد ت ب
ــا  بگیــرد. متأســفانه ولتــاژ خروجــی مــاژول هــای PV نســبتاً پاییــن اســت. ب
اتصــال مــاژول هــا بــه هــم، واحــد بزرگتــری بــه نــام آرایــه تشــکیل می شــود 
ــاال،  ــاژ ب ــه ولت ــرای دســتیابی ب ــد. ب ــد کن ــرژی بیشــتری تولی ــد ان کــه می توان
پیکــره بنــدی اتصــال ســری ماژول هــا، راه حــل متعارفــی اســت. در سیســتم 
 PV شــبکه خانگــی، بــه منظــور تأمیــن ولتــاژ 220 ولــت معمــوالً آرایــه هــای
را در پشــت بــام نصــب مــی کننــد. بنابرایــن نیــروی تولیــد شــده از آرایــه هــای 
ــا،  ــون ابره ــایه هایی همچ ــط س ــه توس ــی ک ــری، هنگام ــاختار س ــا س PV ب
ــد. در  ــش می یاب ــوند، کاه ــانده می ش ــایه و... پوش ــای همس ــان، خانه ه درخت
ــا،  ــرد آنه ــل عملک ــه دلی ــای PV، ب ــوازی آرایه ه ــاختار م ــت س ــن وضعی ای
ــی  ــی م ــان خروج ــری دارد. جری ــاختار س ــه س ــبت ب ــری نس ــان باالت راندم
ــد، از  ــای PV برس ــه ه ــوازی آرای ــاختار م ــا س ــری ب ــدار باالت ــه مق ــد ب توان
ــن  ــن اســت، بنابرای ــوازی پایی ــا ســاختار م ــد شــده ب ــاژ تولی طــرف دیگــر ولت
از ایــن ســاختار نیــز بــه تنهایــی نمی تــوان اســتفاده کــرد. از ســری و مــوازی 
کــردن ســلولهای خورشــیدی می تــوان بــه جریــان و ولتــاژ قابــل قبولــی دســت 
ــوازی  ــا ســاختار اتصــال ســری- م ــای PV ب ــه ه ــاژ خروجــی آرای ــت. ولت یاف
ــه  ــی، ب ــزات الکتریک ــی تجهی ــود ایمن ــی ش ــث م ــه باع ــت، ک ــم اس ــبتاً ک نس
ــه یــک مجموعــه از ســلولهای  آســانی در کاربردهــای خانگــی فراهــم شــود. ب
ــد. از مصــارف  ــک می گوین ــل فتوولتائی ــوازی شــده خورشــیدی، پن ســری و م
ــروگاه  ــیدی، نی ــنایی خورش ــه روش ــوان ب ــي ت ــک م ــای فتوولتائی و کاربرده
ــه کننــده یــک واحــد  ــوردی، سیســتم تغذی هــای فتوولتائیــک، مصــارف فضان

ــرد. مســکونی، ماشــین حســاب، ســاعت و... اشــاره ک
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