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 مقدمه

جرایی بودن آن می باشد. مطالعات امکان سنجی یک محصول،  تهدیدها گام نخست در اجرای یک پروژه، بررسی امکان پذیری و ا

و فرصت های موجود در اجرای یک پروژه را مشخص می سازد و با تجزیه و تحلیل کامل شرایط موجود، اطالعات کافی را برای 

 تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران و مدیران قرار می دهد.

به شدت  ان می دهد که در سال های اخیر، انتظارات مصرف کنندگان از  محصوالت الکترونیکیبررسی ها در صنعت الکترونیک نش

چرخه عمر استفاده از محصوالت الکترونیکی کوتاه تر شده زیرا  با تغییر نیاز مشتریان و  ظهور تکنولوژی های  و افزایش یافته

بنابراین پیش از سرمایه گذاری در این صنعت باید بررسی جدید، به سرعت محصوالت جدید جایگزین محصوالت قبلی می شوند . 

 های دقیقی در مورد بازار محصول و روندهای موجود در آن  صورت گیرد.

 

 : شاخص عملکرد تجاری2 شکل

ش های همانطور که مشاهده می شود طبق آمار سازمان بین المللی بازرگانی، شاخص عملکرد تجاری ایران در بخ

جایگاه خود در حوزه صادرات قطعات  1122تا  1122مختلف بدین شرح است. طبق این آمار کشور ما طی سال های 

 رتبه بهبود داده است و این آمار روند رو به رشد این صنعت را نشان می دهد. 89الکترونیکی را 



 

 

 توضیحاتی درباره محصول

 ای و یاضاف شارژ مقابل در را یباتر کنترلر، شارژ .کند یم کنترل را ها یباتر دشارژ و شارژ انیجر شارژ کننده میتنظ ای کنترلر شارژ

 یباتر کامل هیتخل از نیهمچن. کند یم محافظت شود، زین یخطرات باعث است ممکن و کرده کم را آن عمر که ولتاژ شیافزا

 عیسر کردن دشارژ. )کند یم محدود آن، از فاظتح منظور به و یباتر نوع با متناسب را یباتر دشارژ سرعت و کرده یریجلوگ

 وجود یباتر شارژر داخل شده مجتمع صورت به هم و مستقل صورت به هم کنترلر شارژ( شود یم آن عمر کاهش موجب یباتر

 .دارد

 ای و انرژی هستهبرای استفاده از انرژی خورشیدی و رهایی از نیاز به سوخت فسیلی در سال های اخیر با توجه به استقبال گسترده 

 بازار این محصول و محصوالت مشابه از روند رو به رشدی برخوردار می باشد.

 بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی

با توجه به تحقیقات صورت گرفته میزان تولید شارز کنترلر در داخل کشور بسیار ناچیز بوده و معدود تولید کنندگان فعال در این 

 و در تیراژ پایین می پردازند.  PWMرژ کنترلر از نوع  زمینه به تولید شا

 قیمت )تومان( ولتاژ آمپر کشور سازنده برند

 111,74 14/21 21 ایران کنترل سازان سپهر

 111,271 27 21/5 ایران اروم الکترونیک
 مقایسه محصول با مشابه داخلی: 2 جدول

 بازار نیز شامل برندهای چینی، آلمانی می باشند که قیمت آنها در بازار به شرح زیر می باشد.نمونه های خارجی موجود در 

 قیمت )تومان( ولتاژ آمپر مدل کشور سازنده برند

EP SOLAR چین pwm 21 14-21 111,91 

EP SOLAR چین mppt 21 14-21 111,141 

carspa چین mppt 21 14-21 111,221 

STECA آلمان mppt 21 14-21 111,391 

 مقایسه محصول با مشابه خارجی: 1 جدول

جهت بررسی رقابت پذیری محصول در مقایسه با قیمت رقبا، می بایست هزینه های تولید محصول را برآورد کرد. در این بررسی 

 گرفته، موارد ذیل در نظر گرفته شد:یکسان بودن پارامتر های محصوالت مورد مقایسه ضرورت دارد. در مقایسه صورت 

 . یکسان بودن رنج توان2

 (MPPT , PWM. یکسان بودن نوع شارژ کنترلر )1

 (Boost , Buck , Boos-Buck. یکسان بودن نوع مبدل )3

 . وجود یا عدم وجود نمایشگر روی کاال4



 

 

 
component Description package pin/pad QTY Price total Pins total price 

C1, C2 4700 pF, 200 V, ceramic capacitor X7R 805 2 2 120 4 240 

C3, C5 1000 uF, 50 V, electrolytic capacitor, low DIP 2 2 4000 4 8000 

C4, C7 680 uF, 35 V electrolytic capacitor KY RAD DIP 2 2 1700 4 3400 

C1, C13, C21, C24, 
C31, C37, C38, C39, 
C40, C41, C49, C50, 
C55, C56, C57, C58, 
C59, C60, C69, C70, 
C71 

0.1 uF, 50 V, ceramic capacitor DIP 2 21 1000 42 21000 

C14 10 uF, 25 V, electrolytic capacitor DIP 2 1 500 2 500 

C15, C16 10 �F, 63 V, electrolytic capacitor DIP 2 1 200 2 200 

C18, C20, C22, C23, 
C25, C26, C28, C29, 
C30, C32, C36, C68 

0.01 �F, 50 V, ceramic capacitor DIP 2 12 70 24 840 

C19 10 �F, 16 V, electrolytic capacitor, general DIP 2 1 210 2 210 

C27, C62, C65 4.7 �F, 50 V, ceramic capacitor, X5R,  1206 2 3 200 6 600 

C34, C35, C73 0.33 �F, 50 V, ceramic capacitor DIP 2 3 100 6 300 

C42, C43 22 pF, 50 V, ceramic capacitor DIP 2 2 60 4 120 

C51 330 pF, 50 V, ceramic capacitor DIP 2 1 50 2 50 

C52 2.2 �F, 16 V, ceramic capacitor DIP 2 1 500 2 500 

C53 47 �F, 25 V, electrolytic capacitor DIP 2 1 280 2 280 

C54 680 �F, 10 V, electrolytic capacitor DIP 2 1 1000 2 1000 

C61 4700 pF, 1000 V, ceramic capacitor, X7R 1206 2 1 3500 2 3500 

DR1, DR2, DR3, DR4, 
R21, R28, R32, R53, 
R67, R101, R111 

10 k�, 5 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 11 
 

22 0 

D1, D7, D12 fast recovery SMD diode SMD 2 3 1500 6 4500 

D2 Schottky rectifier, 2 � 20 A, D2PAK DIP 2 1 13000 2 13000 

D5, D13 30 A, 100 V, ultra-fast diode, TO220 DIP-220 3 2 14000 6 28000 

D8 30 A, 100 V ultra-fast diode, TO220 DIP-220 2 1 14000 2 14000 

D9 12 V, 0.5 W, SMD Zener diode SMD 3 
 

200 0 0 

D10 
high speed switching diode, SOT23 - 
MMBD4148 

SMD 
  

650 0 0 

D11 Schottky rectifier 60 V, 1 A, SOD323F SMD 
  

700 0 0 

D16 , D17 , D18 3mm LED DIP 2 3 30 6 90 

D19 24 V, 0.5 W, SMD Zener diode SMD 2 1 200 2 200 

F1, F2 12 A high current fuse holder clips DIP 4 2 5000 8 10000 

J6 
10-way, dual row 2.54 mm pitch 
connector 

DIP 20 1 4500 20 4500 

J14 
8-pin, side entry 5 mm, 300 V, 24 A 
terminal 

DIP 8 1 1200 8 1200 

J15 
10-way single row, 2.54 mm pitch 
connector 

DIP 10 1 2500 10 2500 

L1 85 �H, 25 A inductor DIP 12 1 45000 12 45000 

L2, L3, L4, L5, L6, L8 120 �, 100 MHz, 500 mA; ferrite bead DIP 2 6 300 12 1800 

L7 47 �H, 1.5 A SMD shielded inductor DIP 2 1 30000 2 30000 

MOV1 SMD MOV for surge protection DIP 2 1 2000 2 2000 

M1, M5, M6 P-channel MOSFET SMD - SOT23 3 3 28000 9 84000 

NTC1 1.5 k� at 25 �C (radial) leaded NTC DIP 2 1 2000 2 2000 

Q1, Q3 
N-channel Trench MOSFET - PSMN8R2-
80YS 

SMD 4 2 9000 8 18000 

Q2, Q4 
N-channel Trench MOSFET - PSMN1R3-
30YL 

SMD 4 2 7000 8 14000 

Q5 NPN transistor 1 A SMD 3 1 350 3 350 

Q6, Q7, Q11 NPN transistor, SW 600 mA, 40 V, SOT23 SMD 3 3 350 9 1050 

Q8, Q9, Q13 NPN transistor, 1 A, 60 V SOT23 SMD 3 3 350 9 1050 

R1, R2 15 �, 5 %, 1⁄4 W, 0805 SMD resistor 805 2 2 50 4 100 

R3, R25, R29, R30, 
R38, R42 

68.1 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 6 50 12 300 

R4 27.4 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 1 50 2 50 

R5 3.9 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 1 50 2 50 

R6, R10 0.010 �, 1 %, 2 W, resistor, current sense DIP 2 2 450 4 900 

R7 4.7 k�, 1 %,1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 1 50 2 50 

R8 0.005 �, 1 %, 2 W, resistor, current sense DIP 2 1 450 2 450 

R22, R33, R81, R82 20 k�, 5 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 4 50 8 200 

R23, R24, R26, R35, 
R37, R45, R46, R55, 
R64, R66, R78, R105, 
R107 

10 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 13 50 26 650 

R27, R40 1 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 2 50 4 100 

R31, R41 0 �, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 2 50 4 100 

R36, R39 5.1 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 2 50 4 100 

R44, R48 2.74 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 2 50 4 100 

R54, R60, R77, R104, 
R123 

100 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 5 50 10 250 



 

 

R56, R65, R118, R119 4.7 k�, 5 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 4 50 8 200 

R57, R76, R124 1 k�, 5 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 3 50 6 150 

R58, R75 2.2 k�, 5 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 2 50 4 100 

R59 18.0 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 1 50 2 50 

R72, R100, R113, 
R115 

47 k�, 5 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 4 50 8 200 

R79, R94 2.2 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 2 50 4 100 

R84, R86, R87, R98 100 �, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 4 50 8 200 

R93 0.2 �, 1 %, 1⁄4 W, 0805 SMD resistor 805 2 1 50 2 50 

R96, R110 20.5 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 2 50 4 100 

R97 100 �, 5 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 1 50 2 50 

R99 12.4 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 1 50 2 50 

R102, R103, R109, 
R112, R120 

1.0 M�, 5 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 5 50 10 250 

R106, R116, R117 15 k�, 1 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 2 3 50 6 150 

R108 22 k�, 1 % SMD resistor 805 2 1 50 2 50 

R114 2.0 M�, 1%, 1⁄4 W, 1206 SMD resistor 1206 2 1 50 2 50 

R121 100 k�, 5 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 
  

50 0 0 

R122, R16 33 �, 5 %, 1⁄8 W, 0805 SMD resistor 805 
  

50 0 0 

SW2 switch TACT RA H = 1.24 mm, 160 GF 
 

700 0 0 

U3 
single channel high-side gate driver - 
IRS21171STRPBF 

SMD 6 1 22000 6 22000 

U4, U5, U6, U11 
quad, low voltage rail-to-rail op amp - 
LPV324M 

SMD 8 4 2000 32 8000 

U9 
1.5 A, step-down switching regulator - 
MC33063ADR2G 

SMD 3 1 7500 3 7500 

U10 1.8 V, 200 mA, LDO -  TPS73018DBV SMD 3 1 2000 3 2000 

U12 single 3 input OR gate - 74LVC1G332GW SMD 8 1 4000 8 4000 

U14 
IC current monitor 3 %, SOT23-5  , 
INA194AIDBVT 

SMD 3 1 70000 3 70000 

U15 MPPT IC ,  MPT612FBD48 SMD 128 1 200000 128 200000 

X1 12 MHz, crystal, fundamental frequency SMD 2 1 2000 2 2000 

F1 12 A, fast blow fuse, battery reverse DIP 2 1 1000 2 1000 

F2 10 A, fast blow fuse, battery reverse DIP 2 1 1000 2 1000 

PCB PCB, DS, 150 mm � 100 mm 0 1 60000 0 60000 

case and heat sink ABS plastic & Alluminium heat sink 0 1 30000 0 30000 

 

تومان  6111تومان و قاب و هیت سینک محصول  3111هر برد  PCBتومان، قیمت  64111قیمت تمام شده قطعات الکترونیکی 

تومان تمام می شود. با این تفاسیر محاسبات این مقاله با  7511خواهد بود. همچنین هزینه مونتاژ هر برد در صورت برون سپاری 

 .در ایران انجام می شود شارژ کنترلر  تومان با برون سپاری کامل فرآیند تولید 910111قیمت تمام شده 

 تامین هزینه های زنجیره 

هزینه یابی استاندارد، ابزار برای کسب مزیت رقابتی در بازار ، الزم است به بررسی دقیق هزینه ها قبل از تولید بپردازیم چرا که 

اصلی کنترل هزینه شمرده می شود. هم چنین جهت قیمت گذاری مناسب محصول و برآورد سود حاصله، نیاز به بررسی ریز هزینه 

 فروش و خرده فروش می باشد. های حمل و ترخیص، سود عمده



 

 

 

 سهم مصرف کننده: 1 شکل

 هزینه) تومان( پارامتر

 111‚044 قیمت محصول

 15‚111 هزینه حمل

 243‚611 قیمت عمده فروشی

 141‚111 قیمت خرده فروشی

 96‚411 سهم خرده فروش

 31‚141 سهم عمده فروش

 81‚111 سهم تولید
 هزینه محصول :3 جدول

 رقابت و استراتژی قیمت گذاری

شارژ کنترلر از نوع  به  تولیدداخلی در صنعت مورد نظر وجود ندارد و تولید کنندگان  موجود نیز  رقیبهمانطور که ذکر شد 

PWM رد شرایطی ایده آل را برای سرمایه این موا، پرداخته و هم چنین  از نام و نشان تجاری شناخته شده ای برخوردار نیستند

مزیت رقابتی کسب نمود و  می توان گذاری روی محصول مورد نظر فراهم می آورد،  بنابراین با یک استراتژی قیمت گذاری مناسب

 تا زمان ورود رقبا بازار انحصاری را برای خود ایجاد کرد.

نفوذی می باشد. به این معنا که با توجه به اختالف  روش قیمت گذاری مرحله  در ایناستراتژی قیمت گذاری مناسب 

ابتدا قیمت محصول پایین تعیین می شود تا سهم بیشتری از بازار قیمت نسبتا زیاد نمونه های مشابه موجود در بازار، 

،کم کم بر قیمت محصول افزوده  و محصول جایگاه خود را بین نمونه های وارداتی به دست آورد سپس  شود کسب

 .ودش می

40% 

12.6% 

32.4% 

15% 

 سهم از قیمت مصرف کننده

 فروشندگان خرد

 توزیع کننده عمده

 هزینه تولید

 R&Dهزینه 



 

 

 وضعیت آینده بازار

شود.  محصول مورد نظر در ایران نسبتا جدید بوده و معرفی و شناساندن آن لزوم تبلیغات مناسب برای فروش محصول را متذکر می

 بیشتر بر ایجاد آگاهی از وجود محصول تاکید دارند تا بتوانند برای محصول در مرحله معرفی کاال های بازاریابی و تبلیغات برنامه

د. مزیت دیگری که قرار گرفتن در این مرحله از منحنی، برای تولید کننده در پی دارد طول عمر طوالنی مورد نظر بازار ایجاد نماین

تر استفاده از محصول می باشد به این معنا که نیاز و تقاضا برای محصول مورد نظر برای سال های طوالنی تری  وجود دارد. نمونه 

اشته که علی رغم سرمایه گذاری روی محصولی سودده، در سال های آتی به شدت با افول تقاضا مواجه شده و های بسیاری وجود د

 سبب ورشکستگی سرمایه گذار را فراهم آورده است.

بازار محصول مورد نظر بازاری پویا و رو به 

 رشد پیش بینی می شود.

 

 

 

 نمودار چرخه عمر محصول :3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سهم کشورها در صادرات به ایران

 سهم هریک از کشورها در صادرات به ایران نیز به شرح زیر می باشد:

 

 سهم کشورها در صادرات به ایران :4 شکل

 

 در کشورها نیا از کی هر ساالنه رشد نشانگر یعمود محور و باشد یم رانیا به صادرات در کشورها از کی هر سهم ،یافق محور

 .باشد یم محصول ینجها صادرات

 عکس روند زرد رنگ یدارا یکشورها و بوده شتریب شانیجهان صادرات رشد از رانیا به صادراتشان رشد ، رنگ  یآب ییکشورها

 .اند داشته

 بررسی صادرات ، واردات و روند مصرف

پنل های خورشیدی و ت و واردات از آنجایی که آمار منحصر به فردی برای محصول مورد بررسی به ثبت نرسیده است میزان صادرا

شارژ کنترلر بهو این دسته از محصوالت، قابل  روندها با توجه به وابستگی بین مورد بررسی قرار می گیرد و محصوالت وابسته

 محصول مورد بررسی نیز می باشد تعمیم به

 

 

 



 

 

میزان واردات ) ارزش  سال

 ریالی(

 

98 26،791،122،759 

99 48،451،748،881 

98 224،117،246،767 

81 131،114،211،367 

82 122،954،612،559 

81 466،254،221،645 

89 374،221،771،621 

89 142،387،442،921 

 

 میزان صادرات) ارزش ریالی(  سال

98 31،265،641 

99 24،112،191 

98 48،124،581 

81 89،438،471 

82 4،117،621،111 

81 182،555،511 

89 911،514،825 

89 24،614،729،681 
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 جایگاه محصول در سیاست های کالن کشور

های بزرگی در مقیاس گسترده برای استفاده از انرژی خورشیدی و رهایی از نیاز به سوخت فسیلی و انرژی  دولت یازدهم برنامه

های  های استفاده از سلول به گسترش برنامهمیلیون دالر  61 ها اختصاص ای به اجرا درآورده است. یکی از این برنامه هسته

که سال گذشته کل بودجه انرژی  است. این در حالی می باشد.گیری از انرژی خورشید از سوی دولت  فتوولتایی برای بهره

گیری است.  در صنعت تولید انرژی در ایران انقالبی در حال شکل این بدین معناست کهمیلیون دالر بوده است. 21خورشیدی 

هزار مگابایت در 5مگابایت حاضر، به  111یا  211های انرژی تجدیدپذیر با ظرفیت  همچنین برنامه ایران افزایش ظرفیت نیروگاه

 بنابراین نیاز به محصوالتی از قبیل شارژ کنترلر نیز بیش از پیش احساس می شود. .ساله است5طول برنامه 

 

 معدن و تجارت اولویت های سرمایه گذاری سازمان صنعت، :5شکل

های   پروژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی( 6/1/95مورخ  21868)ابالغیه شماره بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت 

حمایت از واحدها و طرح های صنعتی واجد  و اعتباری ،های فنی کمک )شکل شماره(قابلیت استفاده ازکشوری دار اقتصاد اولویت 

سود و  ،بصورت تلفیقی با منابع داخلی بانکها و یا یارانه طریق اعطای تسهیالت ریالی این حمایت از  ی باشند را دارا م شرایط

شامل تکمیل واحدهای نیمه تمام با پیشرفت بیش از  آن لویت هایوا صورت می گیردکه  کارمزد از محل منابع وجوه اداره شده

ت خاص با هدف اصالح و بهینه سازی شدت انرژی در محصول و فرآیند، %، بازسازی و نوسازی خطوط تولید و ماشین آال61

افزایش ظرفیت واحد و کاهش قیمت تمام شده و افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت اسمی واحدهای فعال بمنظور افزایش بهره 

 .وری می باشد

های سرمایه گذاری سازمان  و قرار داشتن محصول در لیست اولویت بنابراین با توجه به مستندات ارائه شده

صنعت، معدن و تجارت، امکان استفاده از حمایت ها و تسهیالت دولتی در این بخش  وجود دارد و این 

 امتیازی برای سرمایه گذاری در صنعت مورد نظر می باشد.

 



 

 

SWOT محصول 

 

 (Wضعف ها) (Sقوت ها)

S1 :  قابلیت سفارشی سازی محصول با توجه

 کننده.به درخواست مصرف 

S2  قرار داشتن محصول در مرحله مناسبی :

 از منحنی عمر کاال

S3  وجود تیم طراحی متخصص درون :

 سازمان

S4  داشتن ماشین آالت کافی برای تولید و :

 عدم نیاز به سرمایه گذاری مجدد.

 
 

W1  : ناشناخته بودن برند و عدم برخورداری

  از نام و نشان شناخته شده در بین مشتریان

 ین محصولا

W2 :  کمبود نقدینگی و زمان برای سرمایه

 محصول R&Dگذاری در 

W3  :یابی تخصصی اعدم وجود تیم باز

 محصول در سازمان

 S-Oراهکارهای  (Oفرصت ها)

S1,S3 ,O3 : 

سفارشی سازی محصول،  جلب اعتماد 

با توجه نبود برند  و رسوخ در بازارمشتریان 

 داخلی

S2,S4 ,O4 : 

استفاده از تسهیالت عه بازار و استراتژی توس

دولتی و ماشین آالت موجود جهت عبور از 

مرحله رشد کاال و حداکثر سازی مصرف 

 محصول

 W-Oراهکارهای 

W2,O4 : 

کمبود  جهت رفعاستفاده از تسهیالت دولتی 

 نقدینگی

W1,O3 : 

ارائه خدمات و گارانتی های مناسب و مشتری 

 سازی قبل از ورود رقبا

O1 بودن بازار پویا و در حال رشد : دارا 

O2  امکان استفاده از محصول برای سال :

 های طوالنی

O3  نبود برند های مطرح و  با کیفیت در :

 رقابت داخلی

O4  توجه دولت و ارائه تسهیالت به سرمایه :

 گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر
 

 S-Tراهکارهای  (Tتهدیدها )

S3,T1,T2 : 

قابلیت متخصصان داخلی جهت به  استفاده از

روز رسانی محصول و افزودن قابلیت های 

 جدید به آن با توجه به نیاز مشتری

 
 

 W-Tراهکارهای 

W1,T1,T2 : 

ایجاد تیم بازاریابی مناسب جهت کشف 

نیازهای بالقوه مشتری و ایجاد اصالحات الزم 

 در محصول

W1,T1,T2,T5 : 

 برند سازی و جلوگیری از ورود رقبا

T1 ظهور تکنولوژی های نوآورانه و ارزان قیمت : 

T2 واردات نمونه های ارزان رقبای چینی : 

T3 کپی برداری از محصول : 

T4  وابستگی شدید فروش محصول به پروژه :

 های عمرانی در صنعت برق خورشیدی

T5  ارائه محصول توسط رقبا به صورت پکیج :

ا پنل و آماده )مثال چراغ های روشنایی همراه ب

 شارژ کنترلر(

 
 

 شرح



 

 

 پیشنهاد روش تولید محصول

 PCBتولید 

فیبر مدار چاپی، با توجه به میزان پیچیدگی مدار و مشاهده نمونه های مشابه ، برد های دوالیه فایبرگالس خواهد بود، 

ده مونتاژ تحویل به طور کامل برون سپاری شده و به صورت آما PCBبا توجه به حجم تولید، پیشنهاد می شود تولید 

 گردد.

 مونتاژ برد:

که به ناچار در  مدار وجود دارد )از جمله خازن های الکترولیت، ماسفت ها و ... (  DIPبا توجه به وجود قطعات زیاد 

. هرچند قطعات DIPبه صرفه تر است یا صرفا  DIPو  SMDباید بررسی گردد آیا طراحی کامل برد بر اساس قطعات 

SMD  قطعات 21مونتاژ آنها راحت تر است اما زمانی که به ناچار بیش از ارزان تر و %DIP  باشد فرآیند مونتاژ دوگانه

 می تواند گرانتر تمام شود. بررسی این موضوع در تحلیل پشرفته ارائه خواهد شد.

 قاب و هیت سینک

 دار سینک هیت آلومینیومی های پروفیل از محصول قاب برای شود می پیشنهاد محصول، دمایی تلفات به توجه به

 تولید سفارش که اند نموده استفاده فشاری اکسترود های قاب از بازار در کنترلر شارژ مشابه های نمونه. گردد استفاده

 توان می آنادایز های رنگ از قاب سازی زیبا برای همچنین. شود می انجام مناسبی هزینه با کشور داخل در آن

 .شد خواهد تومان 2111 حدود در آنادایز رنگ همراه به قاب هر قیمت ، وزن تخمین به توجه با که نمود استفاده

 

 

 

 

 

 



 

 

 نتایج نهایی

 (MRE)جدول ارزیابی ریسک سرمایه گذاری مرصا: 

 امتیاز محصول ضریب اهمیت محاسبه ریسک سرمایه گذاری

 2 8 تجهیزات و ماشین آالت خط تولید

 9 9 حجم تولید

 1 2 تامین مواد اولیه

 2 9 نسبت هزینه های زنجیره تامین

 1 1 نوسانات قیمت سالهای گذشته

 1 1 اختالف قیمت موجود در بازار

 9 9 زمان ورود به بازار و چرخه عمر
 رزیابی ریسک: ا4 جدول

 %94میزان ریسک سرمایه گذاری محصول: 

 وضعیت شرایط سرمایه گذاری: مساعد

 

 (MCE)ابی موفقیت در رقابت مرصا: جدول ارزی

 امتیاز محصول ضریب اهمیت محاسبه موفقیت سرمایه گذاری

 2 9 محل تامین مواد اولیه

 209 8 مقایسه با محصوالت مشابه

 1 9 وضعیت آینده بازار

 2 2 کاالی جایگزین و وابسته

 9 4 بررسی رقبا

 2 9 جایگاه محصول در سیاست های کالن 
 رزیابی موفقیتا: 5 جدول

 %2904رقابت:  در میزان موفقیت

 وضعیت سرمایه گذاری: مساعد

با توجه به نتایج حاصله از بررسی ها مشاهده می شود که  میزان موفقیت سرمایه گذاری روی محصول مورد نظر 

م محدود یا سعی در تامین قطعات به باالست بنابراین با در نظر گرفتن تمهیداتی از قبیل تولید آزمایشی در حج

 صورت داخلی می توان ریسک را تا حد امکان کاهش داد و به سرمایه گذاری مطمئن مبادرت نمود.




