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 سازي توان راکتيوبا قابليت جبران ايرشته اينورتر فتوولتائيكيك نمونه  طراحي و ساخت :پروژه عنوان

 هاي فتوولتائيكيابي به فناوري مبدلدست عنوان طرح:

 خورشيدي انرژي فناوري توسعه مرکز واحد اجرایی:

 ماه 18 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

شود، هاي هارمونيکي ميامروزه با توجه به گسترش بارهاي غيرخطي در مصارف خانگي و تجاري که باعث افت کيفيت توان و ايجاد جريان

هاي فتوولتائيك است. به همين دليل اينورتر شدهپذير ناهاي فتوولتائيك متصل به شبکه تبديل به امري اجتناببهبود کيفيت توان خروجي اينورتر

سازي ، قادر به جبرانبراي اغلب بارها قابل مصرف ACبه  DCهاي خورشيدي و تبديل توان بايست عالوه بر رديابي نقطه حداکثر توان پنلمي

هاي هوشمند را ور، کدهاي شبکه اجازه استفاده از اينورترنه چندان د چنين در گذشتههاي جريان و ولتاژ نيز باشند. همتوان راکتيو و هارمونيك

شد که به بايست از شبکه قطع شده و اين اجازه به اينورتر داده نميدادند. براي مثال منابع توان در صورت نوسانات جزئي ولتاژ يا فرکانس مينمي

 هاي جديد است.هاي مفيد در اينورتراين موضوع يکي از قابليت که يصورتبررسي بيشتر مشکل پرداخته و در صورت امکان آن را رفع کند، در 

هاي جديد قادر به تزريق ها در سالهاي قبل فقط مجاز به تزريق توان اکتيو به شبکه بودند، اين در حالي است که اينورتراينورتر از طرف ديگر

توانند به همراه داشته ي جانبي، مزاياي زيادي را ميهاتيقابلاي نوآوري و هاي دارباشند. اينورترتوان راکتيو به شبکه براي پايدار نمودن آن مي

 تواند به عنوان عاملي براي گسترش و بهبود صنعت فتوولتائيك در کشور، مورد توجه قرار گيرد.باشند. تحقيق و توسعه در اين زمينه مي

درصد اوقات به  95ها هستند. اين در حالي است که در ي ظرفيت ماژولر بيشينههايي با ظرفيتي برابر با مقداهاي فتولتائيك داراي اينورترسيستم

ها کنند. در اين زمانشان، توان حقيقي توليد ميها با تواني کمتر از مقدار ظرفيت ناميعلت نبود تابش مناسب و ساير شرايط محيطي، اينورتر

ي قدرت، ولتاژ شبکه ه منظور عملکرد صحيح شبکه. بسازي توان راکتيو شودجبرانتواند صرف هاي فتوولتائيك ميي سيستمماندهظرفيت باقي

شبکه، اين موضوع  به توان راکتيوجذب يا تزريق هاي فتوولتائيك در ي مجاز آن قرار داشته باشد. با توجه به قابليت اينورترهمواره بايستي در بازه

هاي ولتاژ پايين و ولتاژ متوسط براي ز  به كکر است استفاده از طر  تعرفه اابت در شبکه. الگرددتواند باعث بهبود پايداري ولتاژ شبکه مي

سازي توان راکتيو در شود. با استفاده از جبراني توزيع ميحمايت از رشد صنعت فتوولتائيك، باعث افزايش سطح ولتاژ در برخي نقاط شبکه

ي قدرت را نيز سازي محلي توان راکتيو، بازده شبکهحد خوبي بهبود داد. به عبارتي جبران توان اين موضوع را تاهاي فتوولتائيك مياينورتر

در براي تحقق اين منظور  کند.بار هستند جلوگيري ميتر بر روي خطوطي که شايد متحمل اضافهدهد و از توليد توان اکتيو بيشافزايش مي

ريزي توافقي ت، برنامهري قدبردار شبکهانديشيده شده است که عبارتند از: تنظيم دستي توسط بهره راهکارهاي متفاوتي، اينورترهاي فتوولتائيك

 براي سطو  مختلف توان راکتيو و يا تنظيم از راه دور.

هايي همچون يتداراي قابل ،ACهاي خورشيدي به توان پنل DCهاي فتوولتائيك امروزي عالوه بر تبديل توان اينورترنظر گرفتن اينکه  در با

هاي فتوولتائيك با توجه به حضور سيستمباشند و مانيتورينگ از راه دور نيز مي هاي جريان و سيستمجبران توان راکتيو شبکه، حذف هارمونيك

هاي ذا، اينورترتوان از اين ظرفيت براي پايداري ولتاژ و جبران توان راکتيو استفاده کرد. لهاي مختلف شبکه، ميبه صورت گسترده در قسمت

نسل هاي پيشرفته و هاي اصلي اينورترفتوولتائيك بايستي متناسب با اين قابليت انتخاب گردند. اين قابليت، امروزه به عنوان يکي از ويژگي

 شود. فتوولتائيك محسوب مي هايي سيستمندهيآ

گذاري در شبکه، حلي و اصال  پروفيل ولتاژ و کاهش نياز به خازنسازي توان راکتيو بارهاي مجبران قابليتيابي به هدف از اين پروژه دست



 .باشداست. اينورتر فتوولتائيك با دارا بودن قابليت توليد و تزريق توان راکتيو به شبکه، قادر به کنترل ولتاژ شبکه مي

و ... بايد مورد بررسي، ارزيابي و مقايسه قرار  روش ضريب توان، ي توان راکتيوکنترل وابستهدر اين پروژه الگوهاي مختلف کنترلي ازجمله  

تجهيز بايد قابليت تنظيم توان راکتيو با فرمانهاي محلي و  سازي گردد.شده، پيادهافزار ساختهسختگرفته و درنهايت الگوريتم منتخب برروي 

 فرمانهاي از راه دور را داشته باشد.

 

 مراحل کلی انجام پروژه عبارتند از :

 

 باشد:مل مراحل کلي زير ميپروژه شا

 اينورتر طراحيمناسب براي ارائه توپولوژي انتخاب و و  ، بررسي طرحهاي مختلفمطالعات موردنياز -
 هاتنظيم توان راکتيو در نقاط مختلف و مقايسه و ارزيابي آن و اجرا شده براي کاربردي بررسي و استخراج روشهاي -

  ، ارزيابي و مقايسه آنهافتوولتائيك هايراکتيو براي اينورتر بررسي الگوريتمهاي کنترل تواناستخراج و  -

 الگوريتهاي کنترلي مختلف و انتخاب الگوريتم مناسب سازي و مقايسه نتايج خروجيشبيه -

 افزارو ساخت سختتفصيلي، انتخاب اجزاء و مشخصات فني آنها طراحي  -

 شدههافزار ساختسازي آن بر روي سختو پياده نويسي کنترلبرنامه -

 ارزيابي و انجا  آزمونهاي موردنياز براي محصول و ارائه گواهي آزمون درخصوص مقادير پارامترهاي اصلي آن -

 سازي محصول بهبود و بهينه -

 
بايد در  باشد کهکيلووات، به انتخاب پيشنهاددهنده مي 20فاز زير اي تكالز  به كکر است که انتخاب توان اينورتر، در محدوده اينورترهاي رشته

 چنين کليه مشخصات فني مربوط به پارامترهاي مختلف محصول نهايي بايد در پيشنهاد كکر شود.طر  پيشنهادي اعال  گردد. هم

 

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 

 کمينه ضريب توان ي در محدودهسازجبرانبا مشخصات فني و پارامترهاي عملکردي قابل قبول و قابليت  ساخت يك نمونه اينورتر فتوولتائيك

از راه  هايو فرمانمحلي  هايفرمان شاملتوان راکتيو پذيري براي تجهيز بايد قابليت فرمان باشد.به عنوان خروجي اين پروژه، مدنظر مي 8/0±

 را داشته باشد. ،تا سقف مقدار مجاز به دست آمده قابل تنظيم )باالدست( دور

 

 

 

 

 


