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بهیديخورشیاتصالپانلهایبرایيکفتوولتایهاستميدرس- چكيده

امیباشدازيمتصلبهشبكهننورتریبهاق،شبكهبر توانباالباعثینورترهای.

سایمشكالتشیدايپ بروز هنگام کاهشبازده عدمئیجزیهاهیهمچون و

پذ سیریانعطاف گسترش اولستميدر نصب از یمه،يبعد محيطشود. در

مسكونیمسائلفوقالذکرازاهميتویژهایبرخوردارمیباشدواستفادهاز

توانميكرواینورترموجبمیگرددبهدليلبرخورداریازتعقيبکنندهحداکثر

 تا مرکزی اینورترهای به نسبت توليدی توان جفتپانل، تکیا هر 02برای

 طرف اینكه دليل به دیگر سویی از یابد. افزایش DCدرصد ورودی ولتاژ

باالی اینروخطر022اینورترهایمرکزیازولتاژ میباشنداز ولتبرخوردار

استفادهازميكرواینورتربرقگرفتگیوجودداردوایندرحالیمیباشدکه

ولتموجبخواهدگشتکهکامالایمنو02تاکمترازDCباعثکاهشولتاژ

دانشفنی کشور در برایاولينبار تحقيقاتی، اینکار در میباشد. بیخطر

ميكرواینورترهایخورشيدیتدوینشدهوباساختنمونهتجاریميكرواینورتر

گا022 شبكه، به متصل شدهوات برداشته آن بومی توليد بسوی مهم می

فتوولتایيک بازار سهم از بخشی  انبوه، توليد با تواند می محصول است.این

خانگیرابهخوداختصاصدهد.
 

 
کليدیواژه شبكه-های به اتصال شرائط پذیر، فتوولتایيک،،تجدید

خورشيدی،ميكرواینورتر

 قدمهم -1

ی اخیر، بطور قابل مالحظه نیاز جهانی به انرژی طی سه دهه 

ای افزایش یافته و پیش بینی های صورت گرفته مبین تداوم رشد 

مصرف انرژی در قرن حاضر می باشد.با گسترش نگرش های زیست 

محیطی و راهبردهای استراتژیک در عرضه پایدار انرژی، استفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر در بسیاری از کشورهای جهان رو به افزایش 

اقتصادی و منابع گسترده -گذاشته است. با توجه به مالحظات فنی

موجود در ایران و نیز به دلیل روند رو به رشد مصرف سوخت های 

فسیلی در کشور که هر ساله زیان هنگفتی را به بودجه عمومی و 

محیط زیست وارد می کند استفاده و بهره برداری از انرژی 

 ار است. جایگزین از اهمیت بسزایی برخورد

 منابع انرژی تجدید پذیر نویدبخش ترینانرژی خورشیدی یکی از 

حاضر در دنیای امروزاستفاده می شود. حوزه در حال است که 

پذیر به های تجدیدهای مهم صنعت انرژیفتوولتایی یکی از بخش

، بطور متوسط هر 2102ساله منتهی به  5رود که در بازه شمار می

ت.  خوشبختانه کشور عزیزمان ایران، از % رشد داشته اس01سال

تابش خورشیدی تحسین برانگیزی برخوردار است. لذا، تنوع بخشی 

به سبد انرژی با برخورداری چشمگیر از انرژی فتوولتاییک، 

 راهبردی استراتژیک در توسعه پایدار کشور می باشد.

دیده می شود براساس پیش بینی های 0همانگونه که در شکل 

ته توسط مراجع معتبر بین المللی، سهم فتوولتایی صورت گرف

 شده نصب ظرفیت کل ٪01خانگی و تجاری )داخل شهری( حدود 

 توسعه جهت در حرکت لذا،[. 0] بود خواهد  2151 سال پایان در

 . است اهمیت حائز بسیار مناسب الگوی ارائه و شهری فتوولتایی

دریافت انرژی  در مقایسه با سامانه های فتوولتائیک مبتنی بر

خروجی از چندین پانل که مستقیماً بصورت سری و موازی به هم 

متصل می شوند، تولید توان بر اساس دریافت انرژی خروجی تک 

تک ماژول های فتوولتائیک به عنوان یک جهت گیری جدید مطرح 

چه در  " ACماژول"شده است. در این رویکرد، به راهکار اصلی 

ه در فعالیتهای صنعت توجه ویژه شده مطالعات تحقیقاتی و چ

که به مجموعه ای یکپارچه شامل  "ACماژول "[.ایده 4-2است]

اشاره دارد سی سال پیش  "میکرو اینورتر"و یک  PVیک پانل

   .مطرح شد Sandiaتوسط محققان آزمایشگاه ملی 

 
 توسعه فتوولتایی خانگی بعنوان یک استراتژی راهبردی -0شکل 

 

طراحی و ساخت میکرواینورتر خانگی متصل به شبکه با 

 وات   411ظرفیت 

                                                        4و مهدی علومی بایگی 3، حمیدرضا صادقی شقاقی2، مهدی امیری0حسین ابوترابی زارچی

 . شرکت برق منطقه ای خراسان4. مدیر اجرایی شرکت سوالر باد انرژی، 3 . دانشگاه تهران، abootorabi@um.ac.ir  ،2. دانشگاه فردوسی مشهد، 0
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به تصویر کشیده شده است چشم انداز  2در شکل همانگونه که 

در فروشگاه لوازم برقی "این است که  ACمتصور برای ماژول های

محلی در دسترس باشند و بتوانند به آسانی نصب رشته از المپهای 

   "روشنایی اجرا گردند.

، تعقیب نقطه حداکثر توان هر پنل می تواند به ACدر ماژول 

ردد. بنابراین، اثرات ناشی از سایه اندازی و صورت جداگانه دنبال گ

ناهمگونی در ماژول و انحراف در جهت گیری به سمت خورشید 

تقریبا به طور کامل حذف می شود و بهره برداری از کل سامانه 

فتوولتائیک بهبود می یابد. این مشخصه در مناطق پر تراکم شهری 

تان اجتناب که سایه مربوط به ساختمان های مجاور و یا درخ-

مخصوصا  ACامری بسیار حیاتی است. ماژول های  -ناپذیر است

که احتماالً  وولتائیک یکپارچه شده با ساختمان،برای سامانه های فت

جهت گیری همگی پانل ها یکسان  نیست، مناسب هستند. عالوه 

دارای مزایای منحصر به فردی  ACبر این، استفاده از ایده ی ماژول

راه اندازی، تعمیر و نگهداری و ایمنیمی باشد که  از لحاظ نصب و

 برخی از این موارد عبارتند از:

این امکان را فراهم می سازد   "plug and play"خاصیت -0

را در آغاز نصب کنند و   ACتامشتریان تعداد کمی از ماژولهای 

سپس در صورت تمایل، از طریق موازی کردن تعداد بیشتری 

د را گسترش دهند. شایان توجه است که در ، سامانه خوACماژول

جدید با نوع موجود  ACاین حالت، نیازی به مطابقت ماژولهای 

 .می توانند با هم ترکیب شوند PVنیست؛ تکنولوژیهای مختلف

 

 
 و میکرو اینورتر ACماژول  -2شکل 

 

چنانچه نقصی در یک ماژول رخ دهد سایر ماژول ها را تحت  -2

ضعیف ترین "محدودیت تحمیلی توسط تاثیر قرار نمی دهد. 

در اتصال سری/موازی ماژول ها در یک آرایه  "لینک

فتوولتائیک،  حذف می شود که موجب بهبود قابلیت اطمینان 

 .سامانه می گردد

شناسایی شود، کار تعمیر و تعویض  ACاگرخرابی یک ماژول -3

می تواند بدون تاثیر برماژول های دیگر، حتی بوسیله یک فرد 

 متخصص به طور ایمن انجام پذیرد. غیر

همه ی ویژگی های فوق الذکر، باعث شده است تا راهکار 

 فن یک عنوان به  -است میکرواینورتر بر مبتنی که –ACماژول

 مطرح شبکه در فتوولتائیک نفوذ بهبود جهت نویدبخش آوری

 همچنین و میکرواینورتر اجزای تشریح به ادامه در.گردد

 وات ساخته شده پرداخته می شود. 411 میکرواینورتر

اینورترميكروبرایمقدمه -0

به طور کلی، میکرو اینورتر، به یک اینورتر توان پایین اطالق می 

گردد که به منظور مدیریت خروجی یک ماژول تکی فتوولتائیک 

وات(  طراحی می شود.  511الی  011)معموالدر محدوده توانی 

نشان داده شده   3آن در شکل اتصاالت خارجی و ساختار داخلی 

همانگونه که مالحظه می گردد یک میکرواینورتر از دو بخش  .است

اصلی تشکیل شده است: بخش پردازش توان و بخش کنترل توان 

[5.] 

متصل می  PVبخش پردازش توان در سمت ورودی به یک ماژول

، بوسیله اثر فتوولتائیک، انرژی فوتون نور را به PVماژول .شود

مدار "به  PVان مستقیم تبدیل می کند. خروجی ماژولجری

با  (AC) را به جریان متناوب DCداده می شود تا جریان "قدرت

رعایت کلیه الزامات اتصال به شبکه تبدیل نماید. از آنجا که شکل 

موجهای کلید زنی سریع اینورترهای با تکنولوژی امروزی، نویز 

لید می کند، لذا یک الکترومغناطیسی فرکانس باال زیادی تو

مابین اینورتر و شبکه برق تعبیه می گردد تا از ورود  EMIفیلتر

که باعث تداخل با دیگر -جریانهای نویزی فرکانس باال به شبکه 

ممانعت به عمل  -تجهیزات  متصل به آن شبکه می گردد

بخش کنترل توان مبتنی بر نیازمندی های پانل فتوولتائیک و .آورد

ل به شبکه به سه بلوک کاری تقسیم میشود؛ از میان الزامات اتصا

( جهت دستیابی به  MPPTآنها، بلوک تعقیب نقطه ماکزیمم توان )

که با شرایط -حداکثر توان قابل استحصال از پانل فتوولتائیک 

 استفاده می گردد. -محیطی تغییر می کند
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 دیاگرام ساختاری یک میکرواینورتر -3شکل 

 

شبکه، وضعیت از طریق اتصال به   "گ شبکه مانیتورین"بلوک 

کاری خود را شناسایی می کند و فرمان قطع و اتصال مجدد 

اینورتر را در مواقع ضروری صادر می کند. همچنین، به سنکرون 

شدن شکل موج اینورتر با شکل موج ولتاژ شبکه کمک می نماید. 

الزامات مربوط به اتصال شبکه در چندین استاندارد ملی و بین 

در این فصل نیز به اختصار موردبحث قرار المللی ذکر شده است که 

 خواهد گرفت.

و مانیتورینگ شبکه، بلوک  MPPTبا دریافت سیگنال از بلوکهای 

به طور مستقیم اینورتر را با هدف نیل به  "کنترل کننده اصلی"

کم  THDیک جریان خروجی سینوسی هم فاز باولتاژ شبکه و 

 )اعوجاج هارمونیکی کل(کنترل می کند.

میکرواینورتر به عنوان یک رابط مابین  "مدار قدرت"بخش 

، ملزوم به برآورده نمودن نیازهای هر دو ACو شبکه PVماژول

( تابع 0طرف می باشد؛ به طور کلی ، میکرواینورتر نیاز دارد به: 

MPPT برای مطابقت با ماژول ،PVافزایش ولتاژ با بهره  باال و 2، و )

زگاری با شبکه. این الزامات در برای سا ACبه  DCقابلیت تبدیل 

 ادامه تشریح می شود.

  PVبرای بخش پردازش توان، الزامات سمت ورودی با انتخاب پنل 

بر بهبود   PVمورد استفاده، تعیین می شود. توسعه در تکنولوژی 

و کاهش هزینه سامانه متمرکز شده  PVراندمان تبدیل سلول های 

، بر PVنه ی فن آوری سلول است. در حال حاضر، تحقیقات در زمی

اساس مواد و روشهای ساخت گوناگون، بسیار فعال است. این موارد 

شامل تکنولوژی های مبتنی بر سیلیکون )در فرمهای تک 

کریستالی، پلی کریستالی، بی شکل و میکرو کریستالی(، و فنآوری 

، ارگانیک ها، فنآوری نانو و چند اتصالی III-Vمبتنی بر ترکیبات 

می باشند. با وجود تمام پیشرفت های شگرف در آزمایشگاه های ها 

در  PVتحقیقاتی در سراسر جهان، بسیاری از محصوالت تجاری 

حال حاضر هنوز هم براساس سیلیکون تک کریستالی و پلی 

کریستالی عرضه می شوند. اعتقاد بر این است که سیلیکونی ها 

مسلط خواهند بود.  PVحداقل برای یک دهه ی دیگر نیز بر بازار 

سیلیکونی  PVاین باور با کاهش های اخیر در قیمت ماژول های

 قوت بیشتری یافته است.

را  "پردازش توان"، کنترل بخش "کنترل توان "به طور کلی بخش

و  MPPبر عهده دارد تا از اجرای الزاماتِ عملکرد سیستم در نقطۀ 

که توسط -ه همچنین از برآورده شدن شرائط فنی اتصال به شبک

اطمینان حاصل کند.در  -شود المللی مشخص می استانداردهای بین

  (P-V)ولتاژ -و منحنی توان  (V-I)ولتاژ -، منحنی جریان4شکل 

به  Iscو  Vocپانل فتوولتائیک نشان داده شده است. در اینجا 

ترتیب به ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه پانل اشاره دارد. نقطۀ 

 P-Vای است که در آن، قلۀ منحنی  (، نقطهMPPتوان )حداکثر 

است که بزرگترین  V-Iای بر روی منحنی  حاصل شود، یا نقطه

( تحت این منحنی Imp×Vmpشکل ممکن )برابر با  ناحیۀ مستطیل

با تغییر مقدار تابش،  MPPهرچند ولتاژ نقطۀ .را تعریف نماید

ای  ور قابل مالحظهکند، اما با کاهش دما، به ط چندان تغییر نمی

یابد. بنابراین، به منظور اطمینان از حصول حداکثر توانِ  افزایش می

 MPPممکن تحت شرایط کاری مختلف، باید یک تابع ردیابی نقطۀ 

 [.0در سیستم کنترل اینورتر گنجانده شود ]

 
)نقطه چین( پانل فتوولتائیک  P-V)خط ممتد( و منحنی  V-Iمنحنی   -4شکل

 اندازی بدون سایه

، الزامات 00851یا استاندارد ملی  IEC 61727مطابق استاندارد

اتصال به شبکه یک مولد فتوولتاییک بطور کلی شامل موارد زیر 

 [:0است ]

 الزامات کیفیت توان 

 الزامات تشخیص خطا و حفاظت 

 سازی و اتصال مجدد. الزامات سنکرون 

شود.  ه میالزامات کیفیت توان توسط کنترل کننده اصلی برآورد

( در جریان THDالزم است که میزان اعوجاج هارمونیکی کل )

 % در نقطۀ اتصال به شبکه باشد. 5تزریقی، کمتر از 
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وات022اینورترميكروساختوطراحی -3

نمایش داده  5وات در شکل  411بلوک دیاگرام کلی میکرواینورتر 

کلی شده است. در ادامه، هریک از بخشهای این بلوک دیاگرام 

 توصیف می گردد.

Panel Input DC/DC Step Up DC/AC Inverter Out put Filter

EMI Filter
Single-Phase 

Grid 
Main Controller

Internal Power 
Suply

بلوک دیاگرام سطح سیستمی میکرو اینورتر -5شکل

دهد. استفاده  فیلتر و خازن های طبقه ورودی را نشان می 0شکل 

شود. این  های موازی به مقاومت سری کمتری منجر می از خازن

 .کند خازنها از نوسانات ولتاژ ورودی جلوگیری می

EMI FILTER

+

-

Panel 
Input

1500UF
63V

1500UF
63V

1500UF
63V

1500UF
63V

1500UF
63V

1500UF
63V

1500UF
63V

4.7UF

100V 
DC

220K

VDR 
431

VDC

Erth

 فیلتر و خازن های طبقه ورودی -0شکل

به عنوان نوسانساز در طبقه ورودی استفاده شده است.  TL494از 

تولید میکند که به صورت  PWMاین آیسی دو سیگنال مکمل 

ضربدری به سوییچ های ورودی اعمال شده اند. همچنین از 

HCPL3120 چ ها استفاده شده به عنوان راه انداز گیت های سویی

و با نسبت دور  EE-65است.ترانسفورماتور استفاده شده روی هسته 

 در نظر گرفته شده است. 03

به  دهد. را نشان می DC/DC، یکسوساز و اسنابر مبدل 0شکل 

 Error! Unknownمنظور آشکارسازی سطح ولتاژ پنل از مدار 

switch argument.   استفاده شده است. به دلیل نیاز به ایزوله

 بودن بین ولتاژ پنل و مدار کنترلر از اپتوکوپلر اسفاده شده است.

 DSPICکلیه سیگنال های کنترلی ورودی و خروجی توسط کنترلر 

پردازش می شود. استفاده از این کنترلر امکان به روز رسانی نرم 

بخش وظیفه سنکرون نمودن مبدل افزار را فراهم کرده است. این 

 با شبکه را نیز به عهده دارد.
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دستگاهوضعيتLEDنمایشگرودماسنسورمدار -0

دمای دستگاه استفاده  برای اندازه گیری LM35سنسور دمای 

دو رنگ برای نمایش حالت های  LEDشده است. همچنین از یک 

 مختلف کاری دستگاه استفاده شده است.

Error! Reference source not found. حالت های اینLED  را

، مشخصات فنی 2در شرایط مختلف نشان می دهد. در جدول 

اه ساخته شده آورده شده است.  همچنین شکل موج جریان دستگ

در بار نامیبر روی اسیلوسکوپ  وات 411خروجی میکرواینورتر 

درصد می باشد که  4جریان مزبوز،  DHTمالحظه می گردد. میزان 

 در محدوده مجاز قرار دارد.

 
 را در شرایط مختلف نشان می دهد LED: حالت های مختلف 0جدول 
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وات فتوولتائیک متصل به  411مشخصات فنی میکرواینورتر  :2جدول 

شبکه

 


 وات از نوع متصل به شبکه ساخته شده 411میکرواینورتر   -1 شکل

 
وات )در بار نامی، مقدار  411شکل موج جریان خروجی میکرواینورتر  -01شکل 

 آمپر می باشد( 4/0مؤثر جریان، 

 گيرینتيجه -0

ی میکرواینورتر تشریح گردید. در این مقاله، اصول ساختار

وات خانگی ساخته  411بعالوه، نمونه تجاری میکرواینورتر 

شده  به همراه مشخصات فنی و شکل موج جریان خروجی 

درصد می باشد که  4جریان مزبوز،  DHTمعرفی  شد. میزان 

در محدوده  00851مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 

انبوه این دستگاه ، می توان بخشی از مجاز قرار دارد. با تولید 

 بازار فتوولتاییک خانگی را پوشش داد.   
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