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طراحي و ساخت يك نمونه اينورتر فتوولتائيك رشتهاي با قابليت جبرانسازي توان راکتيو
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تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

امروزه با توجه به گسترش بارهاي غيرخطي در مصارف خانگي و تجاري که باعث افت کيفيت توان و ايجاد جريانهاي هارمونيکي ميشود،
بهبود کيفيت توان خروجي اينورترهاي فتوولتائيك متصل به شبکه تبديل به امري اجتنابناپذير شده است .به همين دليل اينورترهاي فتوولتائيك
ميبايست عالوه بر رديابي نقطه حداکثر توان پنلهاي خورشيدي و تبديل توان  DCبه  ACقابل مصرف براي اغلب بارها ،قادر به جبرانسازي
توان راکتيو و هارمونيكهاي جريان و ولتاژ نيز باشند .همچنين در گذشته نه چندان دور ،کدهاي شبکه اجازه استفاده از اينورترهاي هوشمند را
نمي دادند .براي مثال منابع توان در صورت نوسانات جزئي ولتاژ يا فرکانس ميبايست از شبکه قطع شده و اين اجازه به اينورتر داده نميشد که به
بررسي بيشتر مشکل پرداخته و در صورت امکان آن را رفع کند ،در صورتي که اين موضوع يکي از قابليتهاي مفيد در اينورترهاي جديد است.
از طرف ديگر اينورتر ها در سالهاي قبل فقط مجاز به تزريق توان اکتيو به شبکه بودند ،اين در حالي است که اينورترهاي جديد قادر به تزريق
توان راکتيو به شبکه براي پايدار نمودن آن ميباشند .اينورترهاي داراي نوآوري و قابليتهاي جانبي ،مزاياي زيادي را ميتوانند به همراه داشته
باشند .تحقيق و توسعه در اين زمينه مي تواند به عنوان عاملي براي گسترش و بهبود صنعت فتوولتائيك در کشور ،مورد توجه قرار گيرد.
سيستمهاي فتولتائيك داراي اينورترهايي با ظرفيتي برابر با مقدار بيشينهي ظرفيت ماژولها هستند .اين در حالي است که در  95درصد اوقات به
علت نبود تابش مناسب و ساير شرايط محيطي ،اينورترها با تواني کمتر از مقدار ظرفيت ناميشان ،توان حقيقي توليد ميکنند .در اين زمانها
ظرفيت باقيماندهي سيستمهاي فتوولتائيك ميتواند صرف جبرانسازي توان راکتيو شود .به منظور عملکرد صحيح شبکهي قدرت ،ولتاژ شبکه
همواره بايستي در بازهي مجاز آن قرار داشته باشد .با توجه به قابليت اينورترهاي فتوولتائيك در جذب يا تزريق توان راکتيو به شبکه ،اين موضوع
ميتواند باعث بهبود پايداري ولتاژ شبکه گردد .الز به كکر است استفاده از طر تعرفه اابت در شبکههاي ولتاژ پايين و ولتاژ متوسط براي
حمايت از رشد صنعت فتوولتائيك ،باعث افزايش سطح ولتاژ در برخي نقاط شبکهي توزيع ميشود .با استفاده از جبرانسازي توان راکتيو در
اينورترهاي فتوولتائيك ميتوان اين موضوع را تا حد خوبي بهبود داد .به عبارتي جبرانسازي محلي توان راکتيو ،بازده شبکهي قدرت را نيز
افزايش ميدهد و از توليد توان اکتيو بيشتر بر روي خطوطي که شايد متحمل اضافهبار هستند جلوگيري ميکند .براي تحقق اين منظور در
اينورترهاي فتوولتائيك ،راهکارهاي متفاوتي انديشيده شده است که عبارتند از :تنظيم دستي توسط بهرهبردار شبکهي قدرت ،برنامهريزي توافقي
براي سطو مختلف توان راکتيو و يا تنظيم از راه دور.
با در نظر گرفتن اينکه اينورترهاي فتوولتائيك امروزي عالوه بر تبديل توان  DCپنلهاي خورشيدي به توان  ،ACداراي قابليتهايي همچون
جبران توان راکتيو شبکه ،حذف هارمونيكهاي جريان و سيستم مانيتورينگ از راه دور نيز ميباشند و با توجه به حضور سيستمهاي فتوولتائيك
به صورت گسترده در قسمتهاي مختلف شبکه ،ميتوان از اين ظرفيت براي پايداري ولتاژ و جبران توان راکتيو استفاده کرد .لذا ،اينورترهاي
فتوولتائيك بايستي متناسب با اين قابليت انتخاب گردند .اين قابليت ،امروزه به عنوان يکي از ويژگيهاي اصلي اينورترهاي پيشرفته و نسل
آيندهي سيستمهاي فتوولتائيك محسوب ميشود.
هدف از اين پروژه دستيابي به قابليت جبرانسازي توان راکتيو بارهاي محلي و اصال پروفيل ولتاژ و کاهش نياز به خازنگذاري در شبکه،

است .اينورتر فتوولتائيك با دارا بودن قابليت توليد و تزريق توان راکتيو به شبکه ،قادر به کنترل ولتاژ شبکه ميباشد.
در اين پروژه الگوهاي مختلف کنترلي ازجمله کنترل وابستهي توان راکتيو ،روش ضريب توان و  ...بايد مورد بررسي ،ارزيابي و مقايسه قرار
گرفته و درنهايت الگوريتم منتخب برروي سختافزار ساختهشده ،پيادهسازي گردد .تجهيز بايد قابليت تنظيم توان راکتيو با فرمانهاي محلي و
فرمانهاي از راه دور را داشته باشد.

مراحل کلی انجام پروژه عبارتند از :

پروژه شامل مراحل کلي زير ميباشد:
-

مطالعات موردنياز ،بررسي طرحهاي مختلف و انتخاب و ارائه توپولوژي مناسب براي طراحي اينورتر
بررسي و استخراج روشهاي کاربردي و اجرا شده براي تنظيم توان راکتيو در نقاط مختلف و مقايسه و ارزيابي آنها
استخراج و بررسي الگوريتمهاي کنترل توان راکتيو براي اينورترهاي فتوولتائيك ،ارزيابي و مقايسه آنها
شبيهسازي و مقايسه نتايج خروجي الگوريتهاي کنترلي مختلف و انتخاب الگوريتم مناسب
طراحي تفصيلي ،انتخاب اجزاء و مشخصات فني آنها و ساخت سختافزار
برنامهنويسي کنترل و پيادهسازي آن بر روي سختافزار ساختهشده
ارزيابي و انجا آزمونهاي موردنياز براي محصول و ارائه گواهي آزمون درخصوص مقادير پارامترهاي اصلي آن
بهبود و بهينهسازي محصول

الز به كکر است که انتخاب توان اينورتر ،در محدوده اينورترهاي رشتهاي تكفاز زير  20کيلووات ،به انتخاب پيشنهاددهنده ميباشد که بايد در
طر پيشنهادي اعال گردد .هم چنين کليه مشخصات فني مربوط به پارامترهاي مختلف محصول نهايي بايد در پيشنهاد كکر شود.

مشخصات محصول نهایی (خروجی مورد انتظار):

ساخت يك نمونه اينورتر فتوولتائيك با مشخصات فني و پارامترهاي عملکردي قابل قبول و قابليت جبرانسازي در محدوده کمينه ضريب توان
 ±0/8به عنوان خروجي اين پروژه ،مدنظر ميباشد .تجهيز بايد قابليت فرمانپذيري براي توان راکتيو شامل فرمانهاي محلي و فرمانهاي از راه
دور (باالدست) تا سقف مقدار مجاز به دست آمده قابل تنظيم ،را داشته باشد.

