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 کیلووات   20ای فتوولتائیک رشتهطراحی و ساخت نمونه صنعتی اینورتر  : پروژه عنوان

 طرح توسعه فناوریهای مبدلهای الکترونیک قدرت مورد کاربرد در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر  عنوان طرح: 

 خورشیدی  ژی انر  فناوری  توسعه مرکز واحد اجرایی: 

 ماه  24 : اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی: 

هاي محيط زيستي، تغييرات اقليمي ناشي از افزايش توليد كربن در كره زمين،  رشد سريع علم و تكنولوژي، ضرورت توجه به كاهش آلودگي

هاي نوين در سراسر دنيا،  فاده از منابع انرژي غيرمخرب و افزايش روزافزون استفاده از انرژيهاي فسيلي، ضرورت استپذير بودن انرژيپايان

كنند. در اين ميان انرژي خورشيدي با توجه به گستردگي كاربرد، هاي تجديدپذير در دنيا را بيان ميازجمله مواردي هستند كه جايگاه آينده انرژي

ررسي ميزان استفاده از  هاي اخير، سهم قابل توجهي را به خود اختصاص داده است. بهزينه در سال  در دسترس بودن و به ويژه كاهش چشمگير

در كشور ايران نيز   باشد.در سطح جهان مي  انرژي خورشيدي و به ويژه فتوولتائيک، گوياي اهميت و جايگاه هاي اخير به خوبياين انرژي در سال

در ابعاد مختلف اعم از خانگي، تجاري و  آناستفاده از مورد توجه فراوان قرار گرفته است و اين انرژي با توجه به ظرفيت باالي تابش خورشيدي، 

توان گفت به عنوان قلب  ها كه ميهاي اين سامانههاي مورد استفاده در مبدل ، تكنولوژياين امربا توجه به رو به گسترش است. نيروگاهي 

  توسعه يافته است.ير هاي اخدر سالكنند نيز سيستم عمل مي

هاي خانگي در كشور محقق شده است و گام بعد توليد و فاز مورد استفاده در سيستمهاي تکيابي به تكنولوژي مبدلدر حال حاضر دست

 باشد. هاي تجاري و نيروگاهي ميهاي مورد استفاده در سيستمسازي مبدلبومي

 باشد. هاي تجاري و نيروگاهي ميفاز قابل كاربرد در سيستمسهاي رشتهي به دانش فني اينورترهاي ياباجراي اين پروژه گام اوليه در راستاي دست

ن را به همراه قيمت پايي، بازده باال و به ويژه انعطاف پذيري نسبي در طراحيمزايايي چون هاي خورشيدي اين اينورترها در سيستماستفاده از 

 دارد. 

 باشد:ه اهداف زير مييابي بهدف از اين پروژه دست

 و مسائل جانبي آن  متوسطتوان اي رشتههاي به دانش فني ساخت اينورتر يابيدست •

 تجاريهاي صرفه اقتصادي باال جهت استفاده در مقياس  •

 هاي باالترتواناينورترها با الگوي طراحي براي ساير يابي به دست •

 يستمهاي توان باال  اي مورد استفاده در سهبراي اينورتربهبود و توسعه كليه قابليتهاي حفاظتي  •

 فاز در شبكه و رفع آنهاهاي كاربرد اينورترهاي سهشناسايي چالش •

مدنظر است. باتوجه به اينكه اين پروژه گام  ،كيلووات 20با توان  فازسه صنعتييک نمونه اينورتر فتوولتائيک  ي و ساختحادر اين پروژه، طر

 باشد. ترکشده واحدهاي كوچتجميعبه صورت نه كيلوواتي و  20 مبدلواحد اينورترهاي توان باال است لذا ساختار اينورتر بايد يک  دنخست تولي

به عنوان  هاي استاندارد قابل انجام در داخل كشور براي محصول، بايد بر روي آن انجام گيرد و محصول بايد بتواند هاي عملكردي و آزمونآزمون

 ها را كسب كند.تاييديه مربوط به اين آزمونونه صنعتي يک نم

را از پذيري( و فرمان به سيستم باالدست ها انتقال داده ،ثبت، نمايش)حداقل شامل هاي يک اينورتر هوشمند قابليتبايد نهايي  اينورترمحصول 

اي طراحي و گونهباشد. اينورتر بايد به  DCو  ACهاي كامل حفاظت چنين بايد دارايهم .داشته باشدهاي ارتباطي رايج، يكي از پروتكلطريق 

 ،IEC 62109-1 ،IEC 62109-2ساخته شود كه از نظر كيفي با استانداردهاي روز دنيا درزمينه اينورترهاي فتوولتائيک ازجمله 

IEC 62116 ،IEC 61727  .بايد در پروسه طراحي و ساخت مورد  داشتن قابليت اطمينان باال براي محصول توليديو ... تطابق داشته باشد ،

 توجه قرار گرفته باشد.



 مراحل كلي انجام پروژه عبارتند از :

 اينورترمناسب براي  ساختارارائه انتخاب و و  ، بررسي طرحهاي مختلفمطالعات موردنياز -

 مبدل بخش قدرت سازي شبيه -

درايورها، )شامل مبدل، سوئيچها،  كليه قطعات مربوطه  و ارائه نقشه و مشخصات فني كامل بخش قدرت اينورترطراحي تفصيلي  -

 و ...( فيلترهاي ورودي و خروجي، بردهاي نمونه گير

 بخش كنترلسازي هاي مختلف كنترل، انتخاب مورد مناسب و شبيهبررسي و مقايسه استراتژي -

 طراحي تفصيلي كليه بردهاي كنترل و ارائه نقشه و مشخصات فني دقيق قطعات -

 افزارساخت سخت -

 شدهافزار ساختهسازي آن بر روي سختو پياده  نويسي كنترلبرنامه  -

 فرمان مربوط به ارتباط با واحد مانيتورينگ مركزي و پياده سازي پروتكل ارتباطي-طراحي بردهاي كنترل -

 يا كيس مناسب طراحي و ساخت تابلو -

 بندي و انجام آزمونهاي اوليههم -

 از براي محصول و ارائه گواهي آزمون درخصوص مقادير پارامترهاي اصلي آنارزيابي و انجام آزمونهاي موردني -

 الزم به ذكر است كه كليه مشخصات فني مربوط به پارامترهاي مختلف محصول نهايي بايد در پيشنهاد ذكر شود. 

 

 : )خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 

باشد. اينورتر بايد داراي حداقل مشخصات فني زير مي بت با محصوالت روز بازار جهانيقابل رقااي و فاز رشتهسه نهايي يک اينورترمحصول 

 باشد:

 كيلووات 20توان:  -

 ولت 1000بيشينه ولتاژ ورودي:  -

  %97: باالي ماكزيمم بازده -

 %96: باالي CECبازده  -

 %5: زير جريان THD محدوده مجاز -

 %3زير  :ولتاژ  THDمحدوده مجاز  -

 عدد MPP :2 مستقل هاينه تعداد وروديكمي -

 عدد( MPP :2ها در هر ورودي )كمينه تعداد رشته عدد 4: اينورترهاي كمينه تعداد ورودي -

 براي محيطهاي بيروني IP 54: حداقل IPدرجه حفاظت  -

 

 

 

 


