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نتایج مقدمه 
ی از  طبق تحقیقاتی که بر روی منابع انرژی صورت گرفته، بهره بردار

آینده عظیم انرژی فتوولتاییک بیشترین رشد را بین دیگر منابع داشته و
ز این  در بین ساختار های مختلف ا. این صنعت بر کسی پوشیده نیست

ربرد را  روش، استفاده از آرایش سری و به صورت توزیع شده بیشترین کا
.دارد

ک  یکی از موضوعات مورد بحث طول عمر مبدل های پنل های فتوولتایی
عی  است که معموال کمتر از طول عمر خود پنل است و تولید کنندگان س

دارند طول عمر این دو را باهم برابر کنند تا بتوانند محصول خود را
تا 10سال و عمر مبدل ها حدود 25عمر پنل ها . طوالنی تر گارانتی کنند

در این مبدل ها، محدود کننده طول عمر عمدتا خازن های  . سال است15
.  الکترولیت است

ز هدف از این پروژه یافتن راهی برای افزایش طول عمر مبدل ها با تمرک
حال یا با افزایش طول عمر . مبدل هاستDCروی خازن های لینک 

ازن  خازن های الکترولیت یا با یافتن راهی برای جایگزین های آنها با خ
.های دیگر با طول عمر باال
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.ریزدمیورودیخازنرویپنلجریان

در شبیه سازی های این قسمت همه المان های ذخیره کننده انرژی در مدل 
.پیشنهادی نصف مدل کالسیک است

جمع بندی
توان به مزیت ها و اشکاالت این طرح در زیر اشاره کردبه طور خالصه می

:مزیت ها 
افزایش طول عمر مبدل•
کاهش ریپل های جریانی و ولتاژی•
کم شدن مقدار المان های ذخیره کننده انرژی که باعث کم حجم تر شدن •

شودالمان ها می
کاهش تلفات •

:اشکاالت 
SPOشود، پس یک محدودیت در بهره نمی0.5دیوتی سایکل بیشتر •

.  داریم
ینان شود، که باعث افزایش قیمت و کاهش قابلیت اطمتعداد المان ها زیاد می•

.  شودمبدل می
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