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سیستن کٌترلی ارائِ ضذُ ضاهل  است. هتصل بِ ضبکِ تَزیع ارائِ ضذُ PVسیستن  دٍ ٍاحذ هَازی در ایي هقالِ یک رٍش کٌترلی برای - چکیذُ

 یبا رٍش کٌترل ،باضذ. کٌترل جریاى بِ هٌظَر تسریق جریاى هٌاسب بِ ضبکِ یک حلقِ کٌترل داخلی جریاى ٍ یک حلقِ کٌترل خارجی ٍلتاش هی

 DCتي ٍلتاش خازى لیٌک بِ هٌظَر ردیابی بیطتریي تَاى ٍ ثابت ًگِ داض خارجی کٌترل ٍلتاش حلقِ ضذُ است. اًتگرالی پیادُ سازی-تٌاسبی

در  هجسا هتصل بِ یک ایٌَرتر MPPT اعوال با ،هَازی PVٍ ٍاحذ آرایِ برای د ضذیذ تابص یراتیتغدر ضرایط  سازی ضبیِ ضذُ است. اعوال

 ٍ ثبات ٍلتاش PCCدر  جریاى تسریقی تعادلٍ ٍ صحت عولکرد آى در تسریق تَاى ٍ جریاى بِ ضبکِ  ضذُاًجام  MATLAB/Simulinkهحیط 

 است.ًطاى دادُ ضذُ  DCلیٌک  خازى

 PVاًتگرالی، هؽخصات دیٌاهيىی ظيعتن -ظيعتن فَتٍَلتائيه، وٌترل جریاى، وٌترل وٌٌذُ تٌاظبی -وليذ ٍاشُ

-1 هقذهِ 

در پی گرم ؼذى ورُ زهيي هٌابع اًررش  تدذیرذ پر یر بيؽرتر     

. در ایي هياى ظيعتن ّا  تَليذ اًرش  اًذ لرار گرفتِهَرد تَجِ 

ِ  فَتٍَلتایيه وِ از ًظر ظياظت اًرذ رؼرذ   ّا  التصراد  بصررف

ظرفيرت   2050ّا تا ظال بيٌی اًذ. بر اظاض پيػبعسایی داؼتِ

30GW   ؼرذ  اًيا ًصب خَاّرذ در بریتًيرٍگاُ اًرش  خَرؼيذ 

ّرا  ًصرب ؼرذُ برر پؽرت برام     ّرا   PV 1در ظغَح پایيي . ]1[

ّرا  PVگ ارًذ. ایي ّعتٌذ وِ رٍ  ؼبىِ تَزیع ٍ بارّا تاثير هی

تَاًایی جریراى هکىرَض ترَاى را ًذارًرذ ٍلری ایري هَ رَ  در        

بایذ در ظغح ٍظيع هَرد بررظری لررار گيررد.     PVّا  ظيعتن

بایعرت  فيت باال در ظيعرتن هری  ّا  ظرPVبٌابرایي با افسایػ 

ِ وٌٌرذگاى رٍ  فيذرّا، هصرف وٌترل آًْا تاثير ّرا   ، هؽخصر

، حالت گر را ٍ تمابرب برا ؼربىِ ٍ برار هرَرد       ظيعتن دیٌاهيىی

رٍ  پایرذار    PVتاثير همذار تَليذ زیاد . ]2[ بررظی لرار گيرد

ٍ اهٌيت ظيعتن لذرت بایذ بِ دلت بررظی ؼَد چراورِ پاظر    

تَاًذ ایري حرَادر را تؽرذیذ    بِ اختالالت ؼبىِ هی PVشًراتَر 

بِ ارائِ هذل برا  بررظی تَاًایی پاظ  شًراترَر   ]1[ وٌذ. وِ در

ّوچٌيي ٍ  ؼذُ بِ تغيرات تابػ ٍ تغيرات ٍلتاش ؼبىِ پرداختِ

                                                           

1 Photovoltaic 

 2(MPPT) بيؽتریي تَاى لابب جر    دریابی برا  P&Oهتذ از 

 ُ اظت.بْتریي راًذهاى اظتفادُ ؼذ بِ هٌظَر دریافت

ارائرِ   P&Oازجولرِ   MPPTرٍغ هختلر  بررا     ًَزدُ ]3[ در

بررظی جاهکی راجع بِ هرذارّا    بِ برخی هغالکات ؼذُ اظت.

اًذ. اخيررا  پرداختِ PVهبذل ته فاز ٍ ظِ فاز اظتفادُ ؼذُ در 

ّرا برِ وٌرَاى ٍاحرذّا  تَليرذ پراوٌرذُ       PVبا در ًظر گررفتي  

(DG)3 ا  در ّررا  جسیرررُارّررا  تیميمرراتی در هررَرد عرررحو

اًدام ؼذُ اظت وِ وورذُ تورورس ایري     PVفاز ّا  تهظيعتن

الکورب  اظرت ٍ وىرط   PVّا  تىفاز هغالکات در هَرد ظيعتن

 باؼرذ. آًْا ًعبت بِ ؼبىِ تَزیع ٍ تاثيرؼاى بر ويفيت تَاى هی

-ظيعرتن بِ دًبال آى هغالکات ووی در هَرد وٌترل ٍ پایذار  

پایرذار  دیٌراهيىی    ]5[ ٍ ]4[ اًدرام ؼرذُ اظرت. در    PVّا  

آًراليس   ]4[بررظری ؼرذُ اظرت.     تَزیع ته فاز PVّا  ظيعتن

-هتصرب  DCهمادیر ٍیصُ را برا  هؽخصات دٍ ٍاحذ وِ با وابب 

 ]5[ اًذ را بررظی وردُ ٍ بار ٍ ؼبىِ تَزیع را هذل ًىردُ اظرت. 

  پایذار  حلمِ بعرتِ بررا    اهپذاًط ؼبىِ را رٍتاثير تغيرات 

تٌظين ٍلتاش  ]6[در  بررظی وردُ اظت. PVّا  ته فاز ظيعتن

ٍرٍد  ایٌَرتر اًدام ؼذُ ٍلی دربرارُ وٌتررل جریراى خرٍجری     

                                                           

2 Maximum Power Point Tracking 

3 Distributed Generator 
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[2]تىی هتصب بِ بار ٍ ؼبىِ  PVدیاگرام ته خغی ظيعتن  :1 ؼىب

 ایٌَرتر ٍ دیٌاهيه تَاى خرٍجی آى بررظی اًدام ًؽرذُ اظرت.  

ٍ وٌترلر ایٌَرتر توام پب  ZVTهذل دليك هبذل بَظت  ]7[در 

ارائِ ؼذُ ٍلی هذلعاز  دیٌاهيىی ظيعتن ٍ بررظی  abcدر هذ 

 ]2[در  دیٌاهيه آى در تغييرات ؼذیذ تابػ اًدام ًؽذُ اظرت. 

ظِ فراز برا    PVّا  تىی پایذار  هذل دیٌاهيىی ظيعتن ]8[ٍ 

اظاض رٍغ وٌترل ٍلتاش بررظی ؼذُ ٍلی ترابع  هذل وٌترلی بر 

. اظرت  هکرفری ًىرردُ   PVتبذیب ٍ حلمِ وٌترلی برا  ظيعتن 

ّوچٌيي تاثير اهپذاًط ؼبىِ رٍ  پایذار  حلمِ بعتِ بررظری  

غ عراحی در ّيچ یه از هغالکات آًاليس پایذار  ٍ رٍ ٍلیؼذُ 

رٍغ وٌتررل هرَثر برر     ایي همالِر د بررظی ًؽذُ اظت.وٌترلر 

ظرِ فراز    PV هرَاز   ٍاحرذ  دٍاظاض وٌترل هذ جریراى بررا    

دّرذ برا    ورِ ًؽراى هری    اظرت ارائِ ؼذُ بِ ؼبىِ تَزیع  هتصب

از  PVّا  ؼبىِ ٍ ظيعتن  وولىرد پيؽخَر ارائِ ؼذُ دیٌاهيه

 .پ یرًذ یىذیگر تاثير ًوی

-2 ّا ٍ کٌترلر PVسیستن  ساختار 

را ًيس  MPPTوِ هتذ  PVظيعتن  یه ظاختار ولی ٍ ظادُ از

بِ ایي صَرت  ظاختار آى .ارائِ ؼذُ اظت ]1[در در بر دارد 

ٍارد ایٌَرتر ؼذُ ٍ  PVخارج ؼذُ از آرایِ  DCاظت وِ جریاى 

تکييي ٍلتاش  بِ هٌظَر MPPTیه پيؽخَر از آى ًيس برا  

هرجع ٍجَد دارد. خرٍجی ایٌَرتر ٍلتاش هتٌاٍ  اظت وِ بِ 

ًؽاى دادُ  2 ؼىبفرایٌذ در ٍ ایي  ؼبىِ یا بار هتصب اظت

هذل ولی ٍ بعيار ظادُ ظيگٌال بسري  ]1[ در. ]9[ ؼذُ اظت

با هؽخصِ جریاى ٍلتاش  PVآٍردُ ؼذُ وِ آرایِ   PVظيعتن 

 خرٍجی تَاى حميمی وِدّذ  وٌذ ٍ ًؽاى هیآى تَصي  هی

MPPTُذٌٌو لرتٌو
I

V

I

V
Vdc

Vref

بٌپ
PV

لذبه
 DC-DC 

boost
VSC

 هتصب بِ ؼبىِ PVظيعتن  :2 ؼىب

PV تَاى خرٍجی اظت ٍ  (1) هکادلِ بِ صَرتPV  را بِ صَرت

 وٌذ.بياى هی    تابکی از 

 

(1) 

     (       )
         

         [   (
 

   

   
  
)   ] 

برگسیرذُ ؼرذُ اظرت هکورَلتریي      MPPTوِ برا   P&O رٍغ

 Hillّا  ایي رٍغ دروٌار رٍغ ]3[ در. ]1[ اظت MPPTرٍغ 

Climbing  ٍIncremental Conductance   بِ وٌَاى رایج ترریي

 ٍ از رٍ  بررا هغالکررات اًدررام ؼررذُ ّررا آٍردُ ؼررذُ اظررت.رٍغ

 ICرٍغ  برا  MPPTهغالکات اًدام ؼذُ هؽخص ؼذُ اظت وِ 

 P&Oدّرذ ٍلری   ًاگْاًی ٍلتاش پاظ  هٌاظربتر  هری   بِ تغيرات

 . ]3[ ترر اظرت  ترر ٍ رایرج  ظروت وولىرد بيؽرتر  دارد ٍ ظرادُ  

بِ ؼبىِ تَزیع در ًمغِ اتصرال برِ    PVظيعتن  اتصال 1 ؼىب

 PVدّذ. اجسا  هْن ظيعتن باض بيٌْایت را ًؽاى هی ؼبىِ ٍ

آرایرِ   دٌّرذ. فاز تؽىيب هیٍ ظل  هتصب ظِ VSCّا ٍ را پٌب

PV  ظرلَل ظرر ،      ٍ ظلَل هرَاز      تؽىيب ؼذُ اظت از

-DCبا یره خرازى    PVبرا  ایداد ٍلتاش ٍ جریاى هٌاظب. آرایِ 

LINK  ِبررVSC  ٍ هتصررب ؼررذُ اظررتVSC تَظررظ ظرريگٌال 
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تَليذ  وٌترل وٌٌذُ وٌتررل   4(SPWMظيٌَظی هذٍلِ ؼذُ )

 PVتَاى تیرَیلی ظيعرتن      ٍ     ،1 ؼىبدر . ]10[ ؼَدهی

بِ ترتيب هماٍهت ٍ اًرذٍوتاًط راوترَر    R  ٍLاظت ٍ بِ ؼبىِ 

ًمررػ ورراّػ اهپررذاًط خررظ ٍ حرر ف    خررازى  اًررذ.هتصررب

ٍ جلَگير  از اًتمال آًْا برِ ؼربىِ    PV ّا  تَليذ  ّارهًَيه

تَظظ یه تراًط واٌّذُ برِ   PVرا دارد. ٍلتاش تَليذ  ظيعتن 

خررازى اصررالح  ررریب تررَاى بررار    ؼررَد ٍ ؼرربىِ ٍصررب هرری

 .]10[اظت

 )ولتاژوجریان(VSCسازیدینامیکیمدل-2-1

 .ؼَدبياى هی (2) صَرت هکادلِ  بِ DC-LINKدیٌاهيه ٍلتاش 

(2)  

 

    
 

  
  (       )      

 :تَاى ًتيدِ گرفت وِهی VSCبا صرف ًظر از تلفات 

 

(3) 

 

 

    
 

  
  (       )  

 

 
  * ⃗  ⃗

 +  
 

 
  *  ⃗ ⃗ +

 
 

 
  { 

  ⃗

  
 ⃗ } 

 تَاى با وٌترل جریاى، تَاىهی (3)در ًتيدِ با تَجِ بِ هکادلِ 

برِ   VSCرا وٌترل ورد. دیٌاهيره جریراى هتٌراٍ      PVٍ ٍلتاش 

بيرراًگر فررازٍر ظرريگٌال  ⃗⃗⃗ اظررت.وِ در آى  (4)هکادلررِ  صررَرت

 :اظت، بٌابرایي PWMتَليذ  

(4) 
 
  ⃗

  
    ⃗  

   
 
 ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗  

  ⃗⃗ ⃗⃗  
   
 
 ⃗⃗⃗ 

-را تؽىيب هری  PVفضا  حالت ظيعتن  (4)ٍ  (3)ّا  هکادلِ

   ٍ  ⃗ دٌّذ وِ 
 ٍ S  وٌترلی ٍ ٍرٍد ⃗⃗⃗ هتغيرّا  حالت ٍ   

  ⃗⃗⃗  اًذ.ّا  خارجیٍرٍد  ⃗

 هذل بار ٍ ضبکِ تَزیع-2-2

بار ثابت در فَاصب پٌج ويلَهتر ٍ ًَزدُ ويلَهتر خظ اًتمرال   دٍ

برا  لررار دارد.   2MW  ٍ30MW+j2Mvarبِ ترتيرب برِ هيرساى    

برِ وٌرَاى هتغيرّرا  حالرت، برا           ٍ     ٍ     ٍ    اًتخا  

 ؼَد. حاصب هیهذل ؼبىِ تَزیع تَجِ بِ بلَن وب ظيعتن 

-PV 3عولکرد سیستن کٌترل  

 داخلی جریاى ٍ وٌترل خارجی ؼاهب ظِ بخػ حلمِ وٌترل

                                                           

4 Sinusoidal Pulse-Width Modulation 

. ]11[اظرت   5(PLLلفب وٌٌذُ حلمرِ فراز )  ٍ  DC-LINKٍلتاش 

ٍ  DC-LINKٍلترراش ثابررت ًگررِ داؼررتي ّررذف اصررلی وٌترررل، 

. اظت MPPTهاوسیون وردى تَاى خرٍجی با اووال ًَوی رٍغ 

-صرَرت هری   PLLبَظريلِ   VSC  ٍPWMّواٌّگی وٌترل ٍ 

هرجع هَرد ًياز تٌظين وٌٌذُ ٍلتاش، از فرایٌذ ٍلتاش  . ]12[گيرد 

MPPT در وٌترل وٌٌذُ اصرلی  آیذ ٍ بذظت هیVSC   اخرتالف

ٍ همذار هرجع هتٌاظر آى، تَظظ جبراًگر  DC-LINKبيي ٍلتاش 

را       ؼَد ٍ  پردازغ ٍ با ظيگٌال پيؽخَر تمَیت هی ( )  

ِ   تؽىيب هی ّرا  یيرر   دّذ. ایي جبراًعاز پيؽرخَر برا هؽخصر

وٌذ ٍ والٍُ بر آى پایذار  را  همابلِ هی PVظاز خغی ٍ ًاپایذار 

ٍ    وٌتررل     ایري رٍغ برا وٌتررل    در . ]13[دّذ افسایػ هی

 ؼَد. اًدام هی    وٌترل     وٌترل ٍ با     

DC-Linkکنترلولتاژ-3-1

دٍ بخػ اٍل، هربَط بِ تَاى حميمری   (3)در عرف دٍم هکادلِ 

ّا  ظَم ٍ چْرارم ترَاى جر      ٍ بخػ PVتسریمی آرایِ ّا  

 باؼٌذ. با صرف ًظر از دٍهی VSCهتصب بِ  R  ٍLؼذُ تَظظ 

 رٍ  همرذار  PLLتَظرظ      ٍ تٌظرين   (3)لعوت آخر هکادلِ 

      اظرت، ورِ درآى            باؼرذ  وَچه    اگر صفر، 

   ٍ(   یا   آهرذُ )  (5)ٍ در هکادلِ  اظت ٍرٍد 
هتغيرر    

خرررارجی  ٍرٍد     خرٍجرری اظررت ٍ    حالررت ٍ ّوچٌرريي  

 )ایتؽاغ( اظت. 

(5)           
   
 
 
   

 

هکادلرِ وراّػ    (5)با تَ يیات دادُ ؼذُ ٍ با تَجِ بِ هکادلرِ  

 خَاّذ بَد. (6)هکادلِ  هرتبِ یافتِ بصَرت

(6)  

 

    
 

  
 (   ) (       )  

 

 
(     ) 

رٍغ ٍلتراش   PVّا  یير خغی آرایرِ   باؼذ هؽخصِ    اگر 

DC-Link ًيس تراثير یيرر خغری ووری         ؼًَذ ٍ  تاثير هی بی

را ًؽراى   DC-Linkبلَن دیراگرام وٌتررل ٍلتراش     4 ؼىبدارد. 

تابع تبرذیب حلمرِ بعرتِ وٌتررل      4 ؼىبّوچٌيي در  دّذ. هی

 بِ صَرت زیر اظت. (( )  جریاى)

 

(7)   ( )

     
 
  ( )

     
   ( )  

 

    
 

                                                           

5 Phase-Locked Loop 
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 MATLAB/Simulinkدر  VSCهذل دیٌاهيىی وٌترل وٌٌذُ  :3 ؼىب

 

DC-Link [2]بلَن دیاگرام وٌترل ٍلتاش  :4 ؼىب

 

 VSC بلَن دیاگرام وٌترل جریاى :5 ؼىب

 VSCکنترلجریان-3-2

 ٍ صفر وردى خغا  حالت   ٍ    وٌترل وٌترل جریاى والٍُ بر 

در برابرر   VSCّرا  هرجرع، از   جریراى  هاًذگار، با هیذٍد ورردى 

جریاى برر  وٌذ. وٌترل ا افِ بار ٍ خغاّا  خارجی هیافظت هی

 (8)برِ صرَرت هکادلرِ     dqٍ با تبذیب برِ هرذ    (4)اظاض هکادلِ 

 اظت.

 

(8) 
 
   
  

           
   
 
                      

 
   

  
           

   
 
       

یير خغری ٍ وَپرب      ٍ    دیٌاهيه    بِ خاعر ٍجَد فاوتَر 

    ٍ    ورردى آى  ؼذُ اظت. بررا  خغری ظراز  ٍ دوَپلرِ     

 وٌين.تکری  هی (9) هکادلِ ّا  وٌترل( را بِ صَرت)ٍرٍد 

 

(9) 
   

 

   
(           )              

   
 

   
(           ) 

دٍ ظيعتن خغی، هدسا ٍ هرتبِ اٍل  (10)با تَجِ بِ هکادلِ  حال

 5 ؼرىب ذ. ًؼَوٌترل هی   ٍ    بِ ترتيب با     ٍ    دارین وِ 

 دّذ.بلَن دیاگرام وٌترل جریاى را ًؽاى هی

 

(10) 
 
   
  

                     

 
   

  
         

(11)    
 

  
     

 

  
 

-4 عولکرد آًالیسسٌجص اعتبار هذل ٍ  

-ؼبيِ ،تاثير وولىرد ظيعتن وٌترلی ارائِ ؼذُبرا  ًؽاى دادى 

در هیرريظ  1 ؼررىب ًؽرراى دادُ ؼررذُ در ظرراز  وررب ظيعررتن

MATLAB-Simulink   ِ بررا    ا  در بازُ زهاًی صفر تا ظرِ ثاًير

 ؼرذُ اظرت.   اًدرام   تغييرات ؼذیذ تابػ بر دٍ آرایِ هَاز  هدسا
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ّرا  دیٌراهيىی ظيعرتن ٍ بررظری رفترار      برا  بررظی هؽخصِ

چٌيي هماٍم بَدى هتذ وٌترلی در برابرر  هتمابب آى با ؼبىِ ٍ ّو

تغيرات پاراهترّا، آًاليس همادیر ٍیصُ ظيعتن ولی برا  بار هَترَر  

ّرا  حالرت   هتغيرر  دّرذ  ؼذُ وِ ًتيدِ هی ٍردُآ [2]المایی، در 

در هذّا  ٍیصُ داؼرتِ ٍ هتغيرّرا     هؽاروت فکال PVظيعتن 

حالت ؼبىِ ٍ بار، هؽاروت ًاچيس  دارًذ. ایي بذاى هکٌاظت ورِ  

ٍ هذّا  ٍیصُ هتٌاظر آًْا تاثير  کيفی  PVهمادیر ٍیصُ ظيعتن 

پ یرًذ. بٌابرایي اگر هذّا  ٍیصُ ظيعرتن  از پاراهترّا  ؼبىِ هی

PV  رات تابػ ٍ تغيهٌاظب ٍ پایذار باؼٌذ ایتؽاؼات ؼبىِ ٍ بار

هتغيرر   خغری  الگَ  تابؽری  تاثير هٌفی رٍ  آًْا ًخَاّذ داؼت.

اًذ  وِ بصَرت هَاز  هتصب خَرؼيذ برا  دٍ ٍاحذ آرایِ ظلَل 

 درجِ ظاًتيگراد در ًظرر  25در دها  ثابت  7 ؼىبٍ  6 ؼىبدر 

ّر آرایرِ خَرؼريذ  دارا  ردیرا  بيؽرتریي      گرفتِ ؼذُ اظت.

بِ صَرت هدسا، ّر یه برر رٍ  یره هبرذل     P&Oتَاى با رٍغ 

DC-DC باؼذ.هی 

 

 خَرؼيذ  اٍل آرایِ برا  الگَ  هتغير تابػ ًَر :6 ؼىب 

  

 خَرؼيذ  دٍم آرایِ برا  الگَ  هتغير تابػ ًَر :7 ؼىب

  

 هَاز خَرؼيذ   آرایٍِلتاش برا   هؽخصِ :8 ؼىب

دّرذ  هيساى ٍلتاش ٍاحذّا  ظلَل خَرؼيذ  را ًؽاى هی 8 ؼىب

ثاًيرِ   1/0تغيير تابػ هؽخص اظت ٍلتاش در ووترر از   وِ در ّر

 9 ؼىبدر وٌذ ٍ ت ٍ همذار هٌاظب را دًبال هیًؽعت وردُ اظ

  بصَرت جذاگاًِ ًؽاى دادُ ؼذُ اظت. PVتَاى تیَیلی ّر آرایِ 

  

 خَرؼيذ  آرایِ تَاى تیَیلی ردیابی ؼذُ برا  دٍ  هؽخصِ :9 ؼىب

 

 (KW) تَاى وب تیَیلی بِ بارّا ٍ ؼبىِ :10 ؼىب 

برِ ؼربىِ را ًؽراى     PVتیرَیلی ورب ظيعرتن     ترَاى  10 ؼىب

ظيعرتن  دّذ وِ ًاؼری از تغييررات خغری ترابػ ٍ وولىررد       هی

MPPT .ایي ظيعتن ّوچٌيي تَاًایی یره ورردى  رریب     اظت

جع ورِ  تَاى بار هیلی هتصب را با صفر لرار دادى تَاى راوتيَ هر

 (       ؼَد را داراظت. )وٌترل هی      تَظظ 

ّا  اًدام ؼذُ ٍلتاش خرٍجی ظيعتن، ظيٌَظی ٍ  ظاز  در ؼبيِ

هعتمين تغييرات تابػ برر   تاثير بياًگر 11 ؼىب. ثابت بَدُ اظت

ّوچٌيي ًؽاى دادُ  باؼذ ٍجریاى تسریمی ایٌَرتر هیرٍ  هيساى 

ثاًيرِ خغرا  حالرت     02/0وِ بکرذ از گ ؼرت زهراى در حرذٍد     

هيساى جریاى تسریمی با فرض ثابت بَدى  رظذ.هاًذگار بِ صفر هی

 باؼذ.دها، هذٍلِ ؼذُ تغييرات خغی تابػ برایٌذ هی

حاوی از تاثير وولىررد پيؽرخَر    12 ؼىب درًتایج ؼبيِ ظاز  

ؼرَد  هی هؽاّذُ دارد. ّوچٌيي DC-Linkٍلتاش در وٌترلر ٍلتاش 

ثاًيررِ ٍلترراش  02/0حررذٍد  وررِ بکررذ از گ ؼررتي حالررت گرر را، در
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-ٍلتاش هرجع را دًبال هی ایٌَرتر، DCگير  ؼذُ در ظوت  اًذازُ

 وٌذ. را ح ف هی DCوٌذ ٍ وٌترلر ریپب ٍلتاش ظوت 

 جریاى تیَیلی بِ ؼبىِ :11 ؼىب 

  
  DC-Link ٍلتاش :12 ؼىب

ِ  DC-Linkارائِ ؼذُ برا   جبراًعاز پيؽخَر ّرا   تاثير هؽخصر

وٌذورِ اهىراى وٌتررل    هری ح ف  PVیير خغی را بر رٍ  آرایِ 

 دّذ.بردار  هیبْيٌِ را برا  هیذٍدُ ٍظيکی از بْرُ

-5 گیریًتیجِ 

برا دٍ   PVدر ایي همالِ یه ظيعتن وٌترلی برا  ظيعتن ظِ فاز 

آرایِ هَاز  هتصب بِ ؼبىِ تَزیع ٍ برار ارائرِ ؼرذُ اظرت. ایري      

حلمِ جریاى برا  هدسا ورردى  ظيعتن ؼاهب یه وٌترلر داخلی 

از  PVاز ؼربىِ ٍ حفاظرت ظيعرتن     PVّا  ظيعرتن  دیٌاهيه

وٌترلر خارجی وٌترل ٍلتاش برا  خغاّا  خارجی ّوچٌيي یه 

 DC-Linkٍ ثابت ًگِ داؼرتي ٍلتراش    بيؽيٌِ وردى تَاى خرٍجی

ورِ  ارائِ ؼذُ اظرت   DC-Linkباؼذ. جبراًعاز پيؽخَر برا  هی

وٌذ ٍ ح ف هی PVخغی را بر رٍ  آرایِ  ّا  یيرتاثير هؽخصِ

-برردار  هری  اهىاى وٌترل بْيٌِ را برا  هیذٍدُ ٍظيکی از بْرُ

از ؼبىِ، ایتؽاؼات  PVّا  ظيعتن دّذ. با جذاظاز  دیٌاهيه

ًخَاّذ گ اؼت. بٌرابرایي برا    PVؼبىِ تاثير هٌفی رٍ  ظيعتن 

ا ی X/Rعَل خظ ٍ ًعبت  تابػ ٍ تغييرات ؼذیذ تغييراتٍجَد 

حفر    PVًَ  بار یا فاصلِ بيي بار ٍ ظيعتن، پایرذار  ظيعرتن   

 خَاّذ ؼذ.
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