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 و فتوولتائیک PVکاربرد انرژی خورشیدی و ارائه سیستم های 
 

 
 پژمان کیانی وسطی

 کارشناس برق الکترونیک دانشکده فنی
PEJMANKIANIVOSTA@GMAIL.COM 

  حسین عابدینی آهنگرکال

 کارشناس برق الکترونیک دانشکده فنی
HABEDINI94@YAHOO.COM 

 

 
 

 چکیده 

ي يونیک، براي مدل سازي ماژولهاي فتو ولتائیک با اين مقاله يک روش مرحله به مرحله 

Matlab/Simulink  ارائه می دهد.براي بررسی مشخصه هايI-V وP-V  از مدار معادل يک ديود و

وات استفاده می شود.ماژول هدف با آيکن هاي کاربر پسند  63همچنین براي نمونه از ماژول خورشیدي 

مشخصه هاي خروجی ماژول [3]می باشد. Matlab/Simulinkشبیه بلوك کتابخانه  Dialog Boxو 

pv  به تابش خورشید،دماي سلول و ولتاژ خروجی ماژولpv  بستگی دارد.تاکنون ماژولpv  مشخصه

طراحی و مدل  (MPPT1)اما ضروري است که براي ماگزيمم نقطه قدرت هاي غیر خطی داشته اند .

  سازي شوند.

 

 سازي مدل،  ، تبديل انرژي PV سلولفتوولتائیک ، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژي است، بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژي هاي ديگر است. طبق برآوردهاي علمی 

ژي تبديل میلیون تن از جرم خورشید به انر ۲/۴گذرد و در هر ثانیه میلیون سال از تولد اين گوي آتشین می 3۶۶۶در حدود 

عنوان منبع عظیم توان بههزار برابر وزن زمین است. اين کره نورانی را می 666شود. با توجه به وزن خورشید که حدود می

است که يکی از انرژي هايی  PVمیلیارد سال آينده به حساب آورد.از جمله منابع انرژي تجديد پذير ،انرژي ناشی از  ۵انرژي تا 

شترين و اساسی ترين و الزمه ي يک منبع انرژي پايدار باشد.زيرا در همه جا وجود دارد وبه فراوانی در است که  می تواند بی

 [6]دسترس می باشد و يکی از منايع انرژي خورشیدي پايدار به شمار می رود.

 PVخیرا سیستم صرف نظر  از متناوب بودن نور آفتاب،انرژي خورشیدي در بسیاري موارد بصورت رايگان در دسترس است .ا

را بدون آلودگی زيست  DCمی تواند جريان  PVدر تولید انرژي الکتريکی تجديد پذير در رتبه هاي برتر قرار دارد.سیستم 

    [6]محیطی تولید کند.
 

 روش تحقیق 

 بررسی موضوع

  PVتبدیل مستقیم نور خورشید به الکتریسیته توسط 

 روند تکامل

Becquerel وقتی که اثر فتوولتائیک را مشاهده کرد، کشف کرد که نورخورشید می تواند  1839سال بار در براي اولین

، آدامز و دي کشف کردند که سلینوم خواص فتوولتائیک دارد. 1876مستقیماً به الکتريسته تبديل شود. سپس در سال 

مندان براي ساخت تئوري فوق هموار طبیعت کوانتومی نور را فرض کرد راه براي بقیه دانش 1906هنگامی که پالنک در سال 

ويلسن تئوري کوانتوم جامدات را ارائه کرد و رابطه اي تئوريک بین فوتون و خواص جامدات  1930گشت. اين بود که در سال 

  [6]فراهم آورد.

ترانزيستور با باردين، براتین و شاکلی 1949 ده سال بعد مات  و شاتکی تئوري ديود حالت جامد را توسعه دادند و در سال  

هاي حالت جامد بوجود آورد. اولین سلول سوالر توسط چاپین، فولر و يپوالر را اختراع کردند. اين اختراع انقالبی در ديوايس

هاي سوالر به عنوان منبع تغذيه بود. تنها چهارسال بعد از سلول 6%ارائه شد. که داراي بازدهی  15۵۴پیرسون  در سال

 [6]استفاده شد.  I ( Vanguard I)ماهواره ونگارد راديويی روي  سیستم

 PVهای سلول

را  PVسد شاتکی دارند . معادله معروف ديود عملکرد سلول  و يا pnهايی هستندکه پیوند ديوايس PVهاي اساس سلول

هاي تابیده بل فتونحفره توسط تأثیر متقا -هاي الکترونتوصیف می کند. هنگامی که سلول در معرض نور قرار می گیرد، جفت

 pnها میدان الکتريکی در محل پیوند ها توسط فوتونحفره -شده با اتم هاي سلول، بوجود می آيند. با بوجود آمدن الکترون

سلول انجام می  pها به ناحیه سلول و حفره nالکترون ها به ناحیه  (Drift)بوجود می آيد که اين عمل توسط رانده شدن 

 6]شود. 

 

 PVی بر سیستم های مقدمه ا

هاي فتوولتائیک براساس سلول فتوولتائیک طراحی می شوند. يک سلول فتوولتائیک  معمولی کمتر از چند وات و سیستم

 براي کافی توان تا شوند پیکربندي موازي –بايست به صورت سري برق تولید می کند. سلول ها می  0.5VDCحدود 

 هايماژول چگونه و شوندمی هاماژول به تبديل هاسلول چگونه دهدمی نشان( 1-1)شکل.کنند فراهم باال توان کاربردهاي
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خروجی در رنج چند وات دارند، بسته به نوع  هاي توان هاماژول. شوند می فتوولتائیک هايآرايه به تبديل فتوولتائیک

 . 300wکاربردشان تا حدود 

 PVهاي هاي مگاواتی هم وجود دارند. از آنجا که آرايهارند. البته آرايهد kwآرايه هاي فتوولتائیک رنج توان خروجی در حد  

اغلب يک مکانیزم ذخیره انرژي براي  PVتنها در صورتی که در معرض نور قرار گیرند توان تولید می کند سیستم هاي 

می شوند، اما امکان بکارگیري  هاي شارژ شوندهباتري هاي بعدي را به کار می گیرند. اغلب مکانیزم ذخیره سازي شاملزمان

 سازي ديگر وجود دارد.هاي ذخیرهمکانیزم

شوند و تنظیم ولتاژ سیستم و منبع جريانی هاي گذار میسازي انرژي، مانع از بوجود آمدن حالتها عالوه بر ذخیرهاين سیستم 

، از PVهاي اي استفاده از توان خروجی آرايهتجاوز کند را به عهده دارد. در هر صورت بر PVهاي آرايه که بتواند از ظرفیت

 ACرا به  PVناشی از  DCهستند. به تجهیزات الکترونیک قدرت مانند اينورتر نیاز می باشد تا  ACآنجا که بارهاي ما اکثراً 

 تبديل کند.

کند، نیاز به يک ، عمل PVهاي همچنین اگر سیستم شامل يک سیستم پشتیبان باشد تا در صورت عدم تولید کافی آرايه 

اضافی  PVبه شبکه وصل شود. برخی سیستم هاي انرژي،  PVکنترلر داريم. همچنین امکان اين عمل وجود دارد که سیستم 

 [4]خود را به شبکه می دهند و يا اينکه از شبکه به عنوان پشتیبان خود در مواقع تولید ناکافی استفاده می کنند.

 

 های خورشیدی پنل

باشد. الزمه اين بخش در واقع قع مبدل انرژي تابشی خورشید به انرژي الکتريکی بدون واسطه مکانیکی میاين بخش در وا

کلیه مشخصات سیستم را کنترل کرده و توان ورودي پنلها را طبق طراحی انجام شده و نیاز مصرف کننده به بار يا باتري 

بخش مشخصات و عناصر تشکیل دهنده با توجه به نیازهاي بار  الزم به ذکر است که در اين (1شکل) کندتزريق و کنترل می

 کند.الکتريکی و مصرف کننده و نیز شرايط آب و هوايی محلی تغییر می

 

 

 
 PVسلول، ماژول و آرایه   - 1شکل

 

آرايه هاي 

 فتوولتايیک

ها به صورت سري  ماژولها را سلول

سازندمی  

 کمتر از

وات ۲  

 6۶۶توان ماکزيمم حدود 

 وات

 

 توان تولیدي

در رنج 

 کیلووات
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 کارهای انجام شده ی فتو ولتائیک در ایران

هاي فتوولتايی در دنیا در (همچنین بزرگترين نیروگاه۲-1( وجدول )1-1ايران در جدول)هاي فتوولتايی در مواردي از پروژه

نصب  AEGدر استان فارس در جنوب شرقی ايران توسط شرکت 163۶(آمده است. براي نخستین بار در سال 1-6جدول)

 (پیاده سازي شد. 111۶وات )63ستال ماژول پلی کري ۴۵شد.که براي تغذيه يک رپیتر مايکروويو انجام شد.اين پروژه با ظرفیت 

هاي فوق در داخل راه افتاد. با تولید سلولکريستاالين در ايران بههاي سوالر مولتیخط تولید سلول 161۲همچنین در سال 

( 1-۲کشور میزان استفاده از اين انرژي به خصوص در صنعت مخابرات افزايش چشمگیري پیدا کرد. همانطور که در جدول )

  [8]اند.هاي فتوولتايی در آلمان قرار گرفتهینیم بزرگترين نیروگاهبمی

هاي در حال حاظر بیشترين استفاده از مبدل هاي فتوولتايی در کاربردهاي کوچک و پراکنده می باشد، امروزه از مبدل

آب، تأمین انرژي مورد نیاز  ها، پمپاژفتوولتايی به طور گسترده براي مصارف خارج از شبکه سراسري نظیر شارژ کردن باتري

 [6]ها ،روشنايی خورشیدي ،و . . . استفاده می گردد. هاي مخابراتی، ايستگاههاي زلزله نگاري ،ماهوارهايستگاه

است که در مدار ژنو سنکرون قرار گرفته و قدرت میکرو موج را به  PVنوعی ديگر از نگرش استفاده از نیروگاههاي فضايی 

تابانند . اين آينده بالقوه انرژي خورشیدي، از عمومیت بیشتري برخوردار بوده و اين مزيت عمده را دارد یهاي زمینی ممبدل

کیلووات بر متر مربع است . بنابراين، حتی اگر  1.367که توان تابش خورشید در فضا در فاصله متوسط زمین از خورشید، 

اره به الکتريسته را در نظر بگیريم ، بازهم به مساحت کل کمتري از اتالف انرژي حاصل از تبديل به میکروموج و تبديل دوب

اي در ارتباط با سازه در صحرا الزامی است نیاز خواهیم داشت. لکن اين تکنولوژي با موانع فن قابل مالحظه PVآنچه که براي 

 [6]هاي فضايی بسیار بزرگ و انتقال انرژي عظیم از دورن اتمسفر، روبرو است. 

 

 PVروی توسعه های پیشیتمحدود

هاي مربوط به آن را بخش حمل و نقل مانع بزرگی بر سر راه استفاده مستقیم از انرژي خورشیدي است . هیدروژن و سوخت

 می توان به کمک انرژي خورشیدي تولید کرد و ممکن است که تولید آنها در زمانی در آينده اقتصادي نیز باشد. 

اي در تأمین انرژي جهانی در آينده داشته باشد، لکن رشیدي اين امکان بالقوه را دارد که سهم عمدهاگر چه که منابع انرژي خو

سال اول قرن آينده محدود خواهد بود. محدوديت  ۲۵داليل بیشماري وجود دارند که سهم آن بطور قابل توجهی بخصوص در 

ها بطور قابل توجهی تشخیص هستند و اهمیت اين محدوديت ها را از هر بعدي که بر وضعیت تأمین انرژي بنگريم بوضوح قابل

 کند. هاي ملی تغییر میهمراه با الگوهاي مصرف و الويت

هاي فنی، اقتصادي، فرهنگی تقسیم کرد. در گروه فنی، منبع به طور قابل توجه متأثر از توان به گروهها را میاين محدوديت

همچنین، حالت نامناسب صنعت تأمین انرژي، عدم وجود استاندارد، و عدم توانايی  اي آن است.هوا، و همچنین تغییرات چرخه

ساختار انرژي ما در پذيرش يک منبع انرژي متغیر و پخش شده همگی عواملی براي توسعه نیافتن تولید برق توسط انرژي 

 خورشید هستند. 

بر هزينه، نیاز به ذخیره امل ساختار بسیار سرمايهها شهاي اقتصادي شايد مهمترين عوامل باشد. اين محدوديتمحدوديت

سازي انرژي براي کسب قابلیت اعتماد بیشتر در سیستم  تأمین انرژي، و منبع انرژي نسبتاً ضعیف در نواحی پر مصرف، می 

 [6]شوند.

 

 یافته ها

 های فتوولتاییکاستفاده از سیستم مزایا و معایب
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 مزایا 

  عدم آلودگی محیط زيست 

 عات متحرك ندارند. قط 

  .عمر مفید طوالنی دارند 

  .به تعمیر و نگهداري اندکی نیاز دارند 

 .امکان تولید متمرکز يا پراکنده با اين سیستم ها وجود دارند 

  تولید برق زياد بدون مصرف سوخت 

 

 معایب 

 گذاري هاي باال سرمايهبازدهی کم و هزينه 

  طول سال محدوديت ساعت کارکرد با تمام ظرفیت در 

  عدم امکان پیوند با سیستم پشتیبان سوخت فسیلی ) نیاز به سیستم مجزاي پشتیبانی يا برق شبکه براي جبران

 هاي انرژي خورشیدي (نوسان

 .ذخیره سازي با باتريهاي الکتروشیمیايی براي اين شیوه تولید، بسیار گرانقیمت است 

 در اوج بار کمتر در دسترس است 

 

 شمای فنی 

وات توان خروجی با توجه به کاربردشان تولید می کند.و 6۶۶بیان شد هر ماژول حداکثر  ۲-1-۲-1طور که در بندهمان 

.و از آنجا به يک قطه کننده ي  (۲میدهند شکل) را ماژول تشکیل و شده متصل يکديگر به موازي–سلوهاي بصورت سري 

DC  متصل می شوند.سپس به اينوتر براي تبديلDC  بهAC می شوند.بعد از اينورتر به يک قطع کننده  متصلAC  و براي

 [9]توزيع انرژي الکتريکی به تابلو الکتريکی متصل و براي اندازه گیري به يک وسیله اندازه گیر ي متصل می شوند.
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 شمای فنی  -2 شکل
 

 تشریح روابط ریاضی و معادالت حاکم بر منبع انرژی

رود همانند صنعت الکترونیک که با توسعه مواد شوند و امید آن میرسانا ساخته میسلول هاي فتوولتائیک از مواد نیمه

هستند( به اين حد رسیده است که به عنوان مثال در يک چیپ  PVهاي هادي )که از نظر ساختار کامالً مشابه سلولنیمه

Pentium4  می گیرد، توسعه میلیون ترانزيستور قرار  50حدودPV  را نیز در آينده نزديک به صورت بسیار زياد شاهد باشیم

هاي فتوولتايی در تولید هاي تجديدپذير و کاربردهاي خاص سلول. اين عمل با توجه به عالقه روزافزون بشر به استفاده از انرژي

و افزايش فزاينده میزان  PVهاي ه ساخت ماژولپراکنده و باالخص کاربردهاي فضايی، دور از انتظار نیست. کاهش سريع هزين

    [10]ها در اين زمینه شاهد اين مدعاست.هاي تحقیقاتی و عملیاتی دولتبودجه
 

+ - + - + - + - + - 

DC Disconnect Inverter AC Disconnector  

AC electrical 

panel 

To 220 VAC 

KWh 

KWh 
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 نحوه قرار گیری ماژولهای فتوولتائیک

به آسانی به آن اي برابر با عرض جغرافیايی محل نصب، نسبت به افق، در ارتفاعی که نور خورشید ها را تحت زاويهعموماً ماژول

  [1]دهند.برسد قرار می

هاي پشتیبان، اينورتر، کنترلر و وسايل بینیم، يک سیستم فتوولتايیک از اجزايی مانند باتريمی(6-1)همانطور که در شکل

بديل قدرت ها، بارها )از طريق يک اينورتر براي تهاي فتوولتايیک به باتريشود. ماژولگیري جريان و ولتاژ تشکیل میاندازه

DC  بهAC گیري شوند. همچنین در اغلب کارهاي تحقیقاتی و آزمايشگاهی، از وسايل اندازه( و يک کنترلر شارژر وصل می

 [1]شود.هاي آنها و اتخاذ تصمیمات از قبل تعیین شده، استفاده میولتاژ و جريان و متعاقباً از يک پردازنده براي تحلیل داده

 

 [1]اجزای تشکیل دهنده یک سیستم فتوولتائیک -3 شکل
 

  pvمدار معادل سلول  

که از اليه هاي نازك ويفر مانند نیمه هادي تشکیل شده است ساخته می  p-nيک سلول خورشیدي اصوال از يک اتصال 

به انرژي الکتريکی تبديل  pvات شود.اشعه هاي الکترومغناطیسی انرژي خورشیدي  می تواند بطور مستقیم از طريق اثر

 [3]شوند.

در معرض نور خورشید فو تونها با انرژي بزرگتر از انرژي ظرفیت نواري نیمه هادي ايجاد می شود.و تعدادي از جفت حفره 

 [3] الکترون متناسب با تشعشع تابش خورشید بوجود می آورند.

به ترتیب مقاومت سري و موازي سلول می باشند.معمو ال  shRو  sRع سلول نوري ، جريان منبphI(6-۲مطابق شکل)  

نظر می شود.سلولهاي خیلی کوچک می باشد و براي ساده کردن آنالیز از آن صرف  sRخیلی بزرگ و مقاومت  shRمقاومت 

pv   در واحد هاي بزرگتر گروه بندي شده و تشکیل ماژول هايpv  موازي   -را می دهند. به طوريکه در يک پیکربندي سري

   [3] می باشند.  pvبه هم پیوسته به فرم آرايه هاي 

 

IInnvveerrtteerr  CChhaarrggee  ccoonnttrroolllleerr  

CCuurrrreenntt    

mmeeaassuurreemmeenntt  

VVoollttaaggee  

  mmeeaassuurreemmeenntt  

PPhhoottoovvoollttaaiicc  

  mmoodduullee  

BBaatttteerryy  LLooaadd  

PPCC  
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 pv [3]مدار دیودی سلول -4 شکل

 

 pvمدل ریاضی پنل های 

 با رابطه هاي زير بصورت رياضی مدل سازي می شوند. pvپنلهاي 

 

 :photo –current ماژول 

 

(1-۵                                                                   )[3]     ( 298) 1000ph scr iI I K T        

 

 
 

 ماژول جریان اشباع معکوس

(۲-۵                              )                                       [3]      exp( ) 1rs scr oc sI I qV N KAT 
 

 

 اژول جریان اشباع نوسان با درجه حرارت سلولم

(6-۵                                             )                         [3]   
3

1 1
exp

go

o rs

r r

q ET
I I

T BK T T

    
    

    
 

 

 pvجریان خروجی ماژول  

(۴-۵)                                                                     [3] 

( )
exp 1

pv pv s

pv p ph p o

s

q V I R
I N I N I

N AKT

   
      

  
 

(۵-۵                                                                     )[3]   , 1 36pv oc p sV V N andN   

 

 بع انرژیتشریح الگوریتم محاسبات و فلوچارت شبیه سازی من 

shRoI
phI

sR

pvI Load
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2

Trk

1

Tak

25

Tref

273

Tk

1

Top

 الگوریتم کار

کنیم. براي در اين مرحله روش حل معادله مشخصه منبع انرژي فتوولتايیک، که همان معادله مشخصه ديود است را بیان می 

در شرايط مرجع داريم، تا با استفاده از آنها پارامترهاي مدل منبع را  PVانجام چنین کاري نیازمند داشتن مشخصات سلول 

ولتاژ و متعاقبًا -هاي جريانولتاژ سلول را بدست آورد. سپس با داشتن مشخصه-ر نهايت بتوان مشخصه جريانبدست آورده و د

هاي گذشته ذکر شد، مهمترين عوامل کنیم. همانطور که در بخشها را بررسی میولتاژ، اثر عوامل موثر بر اين منحنی-توان

 [4]طح تابش خورشید و دماي کاري سلول است.آل ، تغییر سايده PVهاي سلول تغییر دهنده مشخصه

با پیچیدگی متوسط که  pvمی باشد.مدل سازي ماژول  pvروش کار مرحله به مرحله براي مدل سازي وشبیه سازي ماژول 

،جريان اشباع ديود و مقاومت سري که به عنوان موضوع اصلی در رابطه ي  photo currentشامل درجه حرارت مستقل منبع 

 I-Vو  P-Vبخشی از پتانسیل فتوولتائیک را بطور مستقیم با مشخصات خروجی  pvمطرح شده است.سلول  shokleyديود 

که براي مدل سازي استفاده میشوند و در مراحل زير به تشريح آنها  ۵-۴تبديل می کند.کاربرد روابط نشان داده شده در بخش 

 [3]پرداخته می شود:
 

 1مرحله 

درجه حرارت سلسیوس را به کلوين  subsystemنشان داده شده است.اين( ۴-1)ودر شکل  subsystem1همان طور که در 

 [3]تبديل می کند. 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 subsystem1 -5 شکل

                      Tak 
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 2مرحله 

نسبت تابش خورشید به تشعشع  subsystem2نشان داده شده است.در ( ۴-۲ )که در شکل subsystem2با توجه به 
21 1KW m   و درجه حرارت کارTak  درجه سانتیگرادو ۲۵درجه سانتیگراد و درجه حرارت مرجع  1۶تا 6۶را بین

)در نظر گرفته می شود.اين ماژول جريان اتصال کوتاه 2.55Aجريان اتصال کوتاه در درجه حرارت مرجع  )scI  را محاسبه

 [3] درجه حرارت قرار می دهد.کرده و در 

 

 

 

 

 

 
 subsystem2 -6شکل                                                                    

 
 

 

 3مرحله 

2.55scIنشان داده شده است.اين ماژول جريان اتصال کوتاه مرجع  (۴-6 )ودر شکل subsystem3همان طور که در  A و

25rkTارت مرجع درجه حر C(در جريان اشباع معکوس ديود است ۵-۲را از ماژول ورودي دريافت میکند. کاربرد رابطه)

 [3] محاسبه شده است.subsystem3که در  

 

 

 

 

 

 
 subsystem3 -7شکل                                                                
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 4مرحله 

نشان داده شده است.اين ماژول داده ها را از جريان اشباع معکوس  )۴-۴ )ودر شکل subsystem4ه در همان طور ک

rsI 25،ماژول درجه حرارت مرجعrkT C وماژول درجه حرارت کارakTرا  از ورودي دريافت کرده و ماژول جريان اشباع

 [3] محاسبه می کند.

 

 

 

 

 
 subsystem4 -8 شکل                                                               

 5مرحله 

را از   akTنشان داده شده است.اين ماژول درجه حرارت در واحد کلوين( ۴-۵)ودر شکل  subsystem5همان طور که در 

sNت و محصول ورودي درياف AKT( می باشد.۵-۴را محاسبه کرده که در واقع همان مخرج کسر تابع نمايی در رابطه ) [3] 

 

 

 

 

 
 subsystem5 -5 شکل                                                                          

 

 

 6مرحله 

( را ۵-۴نشان داده شده است. اين ماژول توابع نشان داده شده در رابطه )(۴-3 )لودر شک subsystem6همان طور که در 

 اجرا  می کند.
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  گیریبحث و نتیجه
از يک سیستم خورشیدي با توحه به میزان توان سلول خورشیدي در تبديل انرژي تابشی خورشید به انرژي الکتريکی و مدت 

ر خورشید می توان با ذخیره سازي انرژي در باتري خورشیدي با میزان توان مشخص به منظور تامین انرژي مورد زمان تابش نو

 نیاز جهت روشنايی يک المپ،روشنايی منزل، روشنايی معابر و... استفاده کرد.

کمترين تلفات بهترين  در طراحی مدار مبدل به منظور کاهش میزان تلفات،سیستم هاي سويیچینگ پیشنهاد می شود زيرا با

بازدهی را داراست از آنجايی که هر سلول خورشیدي می تواند میزان توان مشخصی را دريافت کند لذا اين تکنولوژي در 

مواردي که نیاز به توان زيادي داشته باشد به دلیل محدوديتها از جمله هزينه زياد پنلها،اشغال فضا زياد به دلیل افزايش تعداد 

 ه زياد باتري براي ذخیره انرژي مقرون به صرفه براي استفاده در همه زمینه ها نمی باشد.پنل،استفاد
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