
 : PVSYST دوره طراحی با نرم افزار هایسرفصل

 تابش خورشیدی و نحوه بهره برداری از آن 

 معرفی سلول، پنل و آرایه خورشیدی STCو NOCT 

 مفهوم و محاسبه راندمان پنل های خورشیدی 

 معرفی و مقایسه فنی انواع سلولها و ماژول های فتوولتاییک 

  خورشیدی پنلهای توان و جریان–تحلیل منحنی ولتاژ 

 بررسی پارامترهای تاثیرگذار در توان خروجی پنل 

 بررسی اثر سایه بر ماژولهای خورشیدی 

 بررسی LID 

 بررسی PID و راهکارها 

 گارانتی پنلها والزامات مربوطه 

 محاسبه زاویه نصب ماژول خورشیدی 

 اینورتر مستقل از شبکه سیستمهای مستقل از شبکه و تجهیزات مربوطه با بررسی انواع باتری، شارژ کنترلر و 

 سیستمهای متصل به شبکه و تجهیزات مربوطه با برسی انواع اینورترهای متصل به شبکه و بررسی الزامات فنی 

 (اینورترهای استرینگ، سنترال و میکرو اینورتر)مزایا و معایب 

 جام شده بر روی پنل، ردیابهای نمایش فیلمهای آموزشی و تحلیل آنها با موضوعات تولید پنلهای خورشیدی و تست های ان

 …خورشیدی و

  اجرا شده در تبریز کیلووات 100طراحی و محاسبات کامل یک سیستم متصل به شبکه با ظرفیت 

  مگاوواتی 10طراحی و محاسبات کامل یک سیستم متصل به شبکه با ظرفیت 

 محاسبه دمای سلول در کارکرد عملیاتی 

  در هر استرینگمحاسبه تعداد حداقل و حداکثر پنلها 

 محاسبه تعداد استرینگهای مجاز 

 محاسبه سایزینگ کابل DC 

 محاسبه سایزینگ کابل AC 

 طراحی و محاسبه تابلوبرق AC و DC به همراه کلیه تجهیزات داخلی تابلو 

 تعیین نحوه ارتینگ سیستم 

 آشنایی با فضای عمومی نرم افزار PVsyst 

  با استفاده از نرم افزارطراحی سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه PVsyst و تحلیل نتایج آن 

 طراحی سیستمهای فتوولتاییک مستقل از شبکه با بارهای الکتریکی متفاوت با استفاده از نرم افزار PVsyst 

 نحوه دستیابی به اطالعات ساعتی شدت توان تابشی، دمای محیط و سرعت وزش باد در هر شهر در نرم افزار 

  مشخصات جغرافیایی شهرهای مختلف در نرم افزارنحوه وارکردن PVsyst 

 نحوه وارد کردن تجهیزات مختلف در نرم افزار PVsyst 

 نکات کاربردی نصب و بهره برداری از سیستمهای فتوولتاییک 

 نمایش فیلم های آموزشی و تفسیر آن برای نیروگاه های متفاوت در ظرفیت های متفاوت 

 پرسش و پاسخ 


