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 چکیذُ

ساًذهاى، لاتلیت اعویٌاى ٍ  : تِ تشسػی اثش ػِ هؼیاس عشاحی همالِایي 

تَاى الىتشیىی هاَّاسُ  صیشػیؼتنپایِ  ّایتَپَلَطی اًتخاب ّضیٌِ تش سٍی

تَپَلَطی  اًتخاب اص دیذگاُ صیشػیؼتوی،پشداصد.  هی LEOدس هذاس 

 تَاى داؿتِ صیشػیؼتنتَاًذ تاثیش صیادی دس افضایؾ ساًذهاى  هیهٌاػة 

اص دیذ ػیؼتوی، تِ عَس هؼتمین تِ واّؾ ٍصى، اتؼاد ٍ ّضیٌِ، ٍ ، ٍ تاؿذ

. دس ایي هغالؼِ هٌدشؿَدعَل ػوش هاَّاسُ  افضایؾتِ عَس غیش هؼتمین تِ 

تَاى هَسد تشسػی ٍ همایؼِ لشاس خَاّذ  صیشػیؼتنتَپَلَطی پایِ  10

گشفت. تِ هٌظَس اًتخاب تَپَلَطی تا ساًذهاى ٍ لاتلیت اعویٌاى تاال، تا دس 

ًظش گشفتي الضاهات ّضیٌِ، ػَاهل روش ؿذُ تشای ّش تَپَلَطی تِ عَس 

ؿذ. دس گام تؼذی تا اػتفادُ اص تؼشیف یه تاتغ  خذاگاًِ هحاػثِ خَاّذ

تاؿذ، تِ همایؼِ  ّضیٌِ وِ ؿاهل ساًذهاى ٍ لاتلیت اعویٌاى ٍ ّضیٌِ هی

-دس خاتوِ یه هاطٍل ًشم ؿَد.ّای هَسد تشسػی پشداختِ هی تَپَلَطی

افضاسی وِ تشای اًتخاب تَپَلَطی تْیٌِ تا دسًظشگشفتي ػِ هؼیاس هزوَس 

 ی ؿذُ، هؼشفی خَاّذؿذ.ػاصعشاحی ٍ پیادُ

لاتلیت  -ّضیٌِ -تَاى صیشػیؼتن -ساًذهاى -تَپَلَطی ٍاشُ ّای کلیذی:

 اعویٌاى.

 

 هقذهِ

 Electrical Power)تَاى الىتشیىی صیشػیؼتنهاهَسیت اصلی 

subsystem(EPS)) ّای  ، تاهیي اًشطی الىتشیىی تشای توام لؼوت

 صیشػیؼتنتاؿذ. ػولىشد ایي  هاَّاسُ دس توام عَل هاهَسیت هاَّاسُ هی

ؿثاّت صیادی تِ للة دس تذى اًؼاى داسد وِ هَاد حیاتی هَسد ًیاص اػضای 

 وٌذ. هختلف سا تا چشخؾ خَى تاهیي هی

سُ داسد چشا وِ تَاى ًمـی تؼیاس هْن دس هاَّا تَاى صیشػیؼتناص ایي سٍ 

ّای فؼال هاَّاسُ ّا ٍ صیشػیؼتنالىتشیىی تشای ػولىشد توام ػیؼتن

احتیاج تِ  EPSتشای اًدام دادى ایي ٍظیفِ حیاتی ،  تاؿذ.ضشٍسی هی

ّایی تشای سگَالػیَى، وٌتشل وشدى ٍ تَصیغ تَاى تَلیذ ؿذُ تَػظ لؼوت

ّا داسد. تشایي اػاع  شیشطی رخیشُ ؿذُ دس تاتّای خَسؿیذی ٍ یا اً آسایِ

تَاى الىتشیىی هاَّاسُ اص  صیشػیؼتن، 1ؿىل ٍ هغاتك تلَن دیاگشام ولی 

ػاصی ٍ ّای تَلیذ اًشطی الىتشیىی، تثذیل ٍ وٌتشل اًشطی، رخیشُ تخؾ

 ىتشیىی تـىیل ؿذُ اػت. تَصیغ اًشطی ال

تَػؼِ یافتِ اًذ، وِ  EPSّای هختلفی تشای عشاحی یه ّا ٍ تىٌیهسٍؽ

یىی  [2]ٍ[1] ّا ؿاهل تشخی هشاحل ولیذی هـتشن هی تاؿٌذ.ی آىّوِ

 تاؿذ. اًتخاب اًتخاب تَپَلَطی هٌاػة هی EPSهشاحل عشاحی یه ایي اص 

 صیشػیؼتنتَاًذ تاثیش صیادی دس افضایؾ ساًذهاى  یه تَپَلَطی هی هٌاػة

تَاى ، واّؾ ٍصى ٍ اتؼاد، افضایؾ لاتلیت اعویٌاى ٍ واّؾ ّضیٌِ داؿتِ 

دس واّؾ ٍ یا اص تیي  ػضاییتِتاؿذ. ٍ ّوچٌیي ایي اًتخاب هی تَاًذ تاثیش 

ذى تیؾ اص حذ تاتشی ٍ یا گشم ؿسفتي ػَاهل ًاهغلَتی اص خولِ ؿاسط 

اص هغلَب . واّؾ یا حزف ایي ػَاهل ًافضاپیوا داؿتِ تاؿذ ًاخَاػتِ

تاثیش صیادی دس افضایؾ عَل ػوش هاَّاسُ ی تَپَلَطی شیك اًتخاب تْیٌِع

ضوي ایٌىِ  تَاًذ خَاّذ داؿت. ّوچٌیي اًتخاب یه تَپَلَطی هٌاػة هی

ی یٌِّضسا تضویي ًوایذ،  دػتیاتی تِ یه ػیؼتن تا لاتلیت اعویٌاى تاال

ی صیشػیؼتن ٍ ول هاَّاسُ سا ًیض واّؾ ولی عشاحی، ػاخت ٍ تَػؼِ

 دّذ.

تَاى هاَّاسُ ، دس هماالت تؼیاسی هَسد  صیشػیؼتنلاتلیت اعویٌاى دس 

ّای تَاى دس هاَّاسُ صیشػیؼتنتشسػی لشاس گشفتِ اػت. لاتلیت اعویٌاى 

LEO  تا ػیؼتن اًتمالDET  عشاحی  تحلیل ؿذُ اػت. ّوچٌیي [1]دس

اًدام  [2] دس تْتشیي لاتلیت اعویٌاى تشای دػتیاتی تِ تَاى  صیشػیؼتن

تَصیغ ٍ وٌتشل تَاى  صیشػیؼتنًیض عشح خذیذی اص  [3]دس  ؿذُ اػت.

اسائِ ؿذُ وِ دس آى تَصیغ تَاى ػْن تاالیی اص واّؾ لاتلیت اعویٌاى 

 دّذ.تَاى سا تِ خَد اختصاف هی صیشػیؼتن

 

 رٍش ٍ هتذٍلَشی

ػِ  تشهثٌایتَاى  صیشػیؼتنّای پایِ  تؼذادی اص تَپَلَطی همالِیي دس ا

هؼیاس اػاػی : ساًذهاى، لاتلیت اعویٌاى ٍ ّضیٌِ  هَسد تشسػی ٍ همایؼِ 

گیشًذ. تِ هٌظَس اًتخاب یه تَپَلَطی هٌاػة تا تَخِ تِ ؿشایظ  لشاس هی

ضیٌِ یه تاتغ ّ ووهتِ   هاهَسیت هاَّاسُ، اثش خوؼی هؼیاسّای هَسد تحث

ّای هختلف تش اػاع  گیشًذ. تَپَلَطی هحاػثِ ٍ هَسد تشسػی لشاس هی

ؿًَذ ٍ تَپَلَطی تْیٌِ  تٌذی هیی تاتغ ّضیٌِ تؼشیف ؿذُ سدًُتیدِ

 تؼییي خَاّذ ؿذ.

 

 ّای پایِهرٍری تر تَپَلَشی

پیـٌْاد تَاى  صیشػیؼتنّای هتؼذدی تشای  تَپَلَطیّا ٍ هماالت دس وتاب

تٌذی تَاى تش اػاع دٍ هفَْم اصلی دػتِ ّا سا هی تَپَلَطیؿذُ اػت. ایي 

 وشد:

 سٍؽ  یا ؿیَُ اًتمال اًشطی، .1

 .سٍؽ سگَلِ وشدى ٍلتاط تاع .2

ّا تِ دٍ گشٍُ تمؼین  اص دیذگاُ سٍؽ اًتمال اًشطی، توام تَپَلَطی

 هیـًَذ: 

 (PPT)دًثال وٌٌذُ حذاوثش تَاى  .1

 . (DET)اًتمال اًشطی هؼتمین  .2

ّای هختلف  تَاى، اص سٍؽ صیشػیؼتناص عشف دیگش  ّش تَپَلَطی  

وشدى ٍلتاط تشای وٌتشل ٍ سگَلِ وشدى ٍلتاط تاع اٍلیِ آى اػتفادُ سگَلِ

ٍ یا  EPSیهحلی یا پخؾ ؿذُ DC-DCّای  ) لثل اص هثذل. وٌذ هی

 سگَالتَسّای ثاًَیِ(.
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ّای وٌتشل هتٌَػی تشای وٌتشل تاع اٍلیِ ٍخَد داسد وِ تِ  سٍؽ

ّای هتٌَػی هاًٌذ توام سگَلِ، غیش سگَلِ، ًیوِ سگَلِ تمؼین  تٌذیدػتِ

 ؿَد.  هی

ّای پایِ هَسد تحث ٍ تشسػی لشاس تَپَلَطی اًَاع هختلفی اص[ 4[ ٍ ]1دس ]

ّای پایِ دس ّای هختلفی تشای تَپَلَطیتٌذیاًذ. ایي دٍ هشخغ عثمِگشفتِ

اًذ. اص آًدایی وِ ّش تَپَلَطی حذالل اص یه تىٌیه اًتمال اًشطی ًظشگشفتِ

وٌذ، اص  ّای سگَالػیَى ٍلتاط تاع اٍلیِ اػتفادُ هی ٍ اًَاع گًَاگَى سٍؽ

هماالت لثلی هَسد  پایِ وِ دس EPSّای  تَپَلَطی پظٍّؾسٍ دس ایي ایي

اًذ. دس ایي هغالؼِ دستاسُ اًذ، تَػؼِ یافتِ ٍ تشسػی ؿذُتشسػی لشاس گشفتِ

ؿىل  تَاى تحث ٍ تشسػی اًدام خَاّذ ؿذ. صیشػیؼتن تَپَلَطی پایِ 10

دّذ. دس ایي ؿىل، اٍلیي ػتَى اص ػوت تَپَلَطی سا ًـاى هی 10ایي  2

تاؿذ، وِ دس آى سگَالتَس تِ چپ هشتَط تِ دًثال وٌٌذُ هاوضیون تَاى هی

صَست ػشی تا آسایِ خَسؿیذی ٍ تاس لشاس گشفتِ اػت. ػتَى دػت ساػت 

تاؿذ وِ سگَالتَس تِ صَست  هشتَط تِ اًتمال اًشطی تِ صَست هؼتمین هی

 هَاصی تا آسایِ خَسؿیذی ٍ تاس لشاس گشفتِ اػت.

 

 فاکتَرّا ٍ پاراهترّای سطح سیستوی ترای اًتخاب تَپَلَشی 

تَاى تا پاساهتشّای هختلفی هَسد تشسػی  صیشػیؼتن تَاى یه هاَّاسُ سا هی

ػِ پاساهتش ساًذهاى، لاتلیت اعویٌاى ٍ ّضیٌِ تِ  همالِلشاس داد. دس ایي 

تَاى هَسد  صیشػیؼتنّای  ػٌَاى ػِ پاساهتش ػغح ػیؼتوی دس تَپَلَطی

ّای ی ایي ػِ پاساهتش دس تَپَلَطیتشای همایؼِ تشسػی لشاس خَاّذ گشفت.

دسًظشگشفتِ ؿذُ  LEOی هختلف، یه هاهَسیت فشضی تشای یه هاَّاسُ

ّای صیشػیؼتن تَاى ایي هاَّاسُ، ؿاهل ساًذهاى،  اػت. هـخصات هاطٍل

-ّای صیشػیؼتن، تِی الواىػیىل ٍظیفِ، لاتلیت اعویٌاى ٍ ضشیة ّضیٌِ

 اػت.آهذُ 10خذٍل ٍ 9خذٍل ،2خذٍل ، 1خذٍل تشتیة دس 

 

 راًذهاى

تَاى تِ ػٌَاى ًؼثتی اص تَاى خشٍخی تِ تَاى ٍسٍدی تشای  ساًذهاى سا هی

ّای هَخَد دس تَپَلَطی دس ًظشگشفت. دس ایي ّا ٍ یا تخؾ ّش یه اص الواى

ّای ضشٍسی  تخؾ یه ساًذهاى پیؾ فشض تشای ّش یه اص تخؾ

ایی هاًٌذ: ّ لؼوتؿَد. تشای هثال تشای  تَاى دس ًظش گشفتِ هی صیشػیؼتن

، ؿاسطسّا ٍوٌتشل PPTشی، سگَالتَسّا، هاطٍل ّای خَسؿیذی، تات ػلَل

ی خشیاى ؿاسط خغی تا دس ًظش گشفتي ایي ًىتِ وِ چِ الواى ٍ یا وٌٌذُ

ّایی دس تَپَلَطی هَسد تحث هَخَد اػت، ساًذهاى ولی ّش  تخؾ

 تاؿذ. تَپَلَطی تِ ساحتی لاتل هحاػثِ هی

 
 ّای زیرسیستن تَاى الکتریکی راًذهاى الواى -1جذٍل 

EFFICIENCY (Typical Value) EPS ELEMENTS 

0.3 Solar array 

0.9 PPT 

0.95 Batteries 

0.85 Shunt regulator 

0.9 LC3 chargers 

0.85 Boost regulator 

0.9 Chargers 

 

 فاص 5سا تِ  LEOدس گام تؼذی صهاى یه چشخؾ واهل هاَّاسُ دس هذاس 

ّای خَسؿیذی  اٍلِ هذاس، هٌثغ تاهیي اًشطی، آسایِ فاصوٌین.  دس تمؼین هی

تاؿٌذ. ػٌَاى اختصاسی ایي  ّا دس حالت ؿاسط هی تاؿذ ٍ تاتشی هی

ل دٍم ػالٍُ تش ٍخَد ًَس خَسؿیذ، تِ دلی فاصتاؿذ. دس هی  Sun_CRحالت

 دس تاهیي تَاى هَسد ًیاص هـاسوتّا ًیض  وافی ًثَدى اًشطی خَسؿیذ، تاتشی

ػٌَاى اختصاسی آى تٌاتشایي  وٌٌذ ٍ دس حالت دؿاسط لشاس داسًذ. هی

Sun_DR ّا ّن دس حالت ؿاسط ّؼتٌذ  ػَم تاتشی فاصؿَد. دس  اًتخاب هی

اسی آى ؿَد وِ ػٌَاى اختص ٍ ّن لؼوتی اص اًشطی آًْا دس هذاس تضسیك هی

Sun_CR/DR  ّای خَسؿیذی تٌْا  چْاسم هذاس، آسایِفاص خَاّذ تَد. دس

تاؿذ. ٍ  ػٌَاى اختصاسی ایي هَد هیSun تاؿذ  هٌثغ تاهیي اًشطی هذاس هی

پٌدن، هاَّاسُ دس ػایِ ٍالغ ؿذُ ٍ اًشطی الىتشیىی هَسد ًیاص آى اص  فاصدس 

هی   Eclipse وتػٌَاى اختصاسی ایي لؼ ؿَد. ّا تاهیي هی عشیك تاتشی

 تاؿذ. 
 یعولکرد یهذّا یفِیٍظ کلیس-2جذٍل 

Duty cycle (Typical Value) Operational modes 

0.3 Sun_CR 

0.2 Sun_DR 

0.15 Sun_CR/DR 

0.05 Sun 

0.3 Eclipse 

 

ّایی وِ دس ّش یه اص  ی ساًذهاى ولی یه تَپَلَطی، الواىتشای هحاػثِ

دس صهاى ٍظیفِ آى ًاحیِ اص هذاس  ،تاؿٌذ فؼال هی LEOّای هذاس  لؼوت

LEO  تِ ػٌَاى ًاحیِ  5م پایاًی هدوَع ساًذهاى ٍ دس گا ؿذُضشب

 .ؿَدگشفتِ هیساًذهاى تَپَلَطی دس ًظش 

 
 LEOس توام رگَلِ در یک چرخص هذار راًذهاى تا -3جذٍل 

Topology Modes Efficiency 

Fully Regulated - MPPT 

Sun_CR 21.80 

Sun_DR 13.73 

Sun_CR/DR 9.27 

Sun 4.25 

Eclipse 20.59 

One LEO 

Cycle 
69.64 

Fully Regulated - DET 

Sun_CR 23.09 

Sun_DR 14.54 

Sun_CR/DR 9.81 

Sun 4.50 

Eclipse 21.80 

One LEO 
Cycle 

73.73 

 
 LEOرخص هذار چراًذهاى تاس ضثِ رگَلِ در یک  -4جذٍل 

Topology Modes Efficiency 

Quasi Regulated- MPPT 

Sun_CR 21.80 

Sun_DR 16.15 

Sun_CR/DR 10.90 

Sun 3.83 

Eclipse 24.23 

One LEO 
Cycle 

76.90 

Quasi Regulated - DET 

Sun_CR 23.90 

Sun_DR 17.10 

Sun_CR/DR 11.54 
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Topology Modes Efficiency 

Sun 4.05 

Eclipse 25.65 

One LEO 
Cycle 

81.43 

 

 LEOرخص هذار چِ رگَلِ در یک ًیوراًذهاى تاس  -5جذٍل 

Topology Modes Efficiency 

Semi Regulated - MPPT 

Sun_CR 24.23 

Sun_DR 16.15 

Sun_CR/DR 12.11 

Sun 4.25 

Eclipse 24.23 

One LEO 

Cycle 
80.96 

Semi Regulated- DET 

Sun_CR 25.65 

Sun_DR 17.10 

Sun_CR/DR 12.83 

Sun 4.50 

Eclipse 25.65 

One LEO 

Cycle 
85.73 

 
 LEOرخص هذار چرگَلِ در یک  غیرراًذهاى تاس  -6جذٍل 

Topology Modes Efficiency 

Unregulated - MPPT 

Sun_CR 21.80 
 

Sun_DR 14.54 

Sun_CR/DR 10.90 
 

Sun 3.83 

Eclipse 24.23 

One LEO 

Cycle 
75.29 

Unregulated - DET 

Sun_CR 23.09 

Sun_DR 15.39 

Sun_CR/DR 11.54 

Sun 4.05 

Eclipse 25.65 

One LEO 
Cycle 

79.92 

 
 LEOرخص هذار در یک چّیثریذ راًذهاى تاس  -7جذٍل 

Topology Modes Efficiency 

Hybrid - MPPT 

Sun_CR 21.80 

Sun_DR 13.73 

Sun_CR/DR 9.27 

Sun 4.25 

Eclipse 20.59 

One LEO 
Cycle 

69.64 

Hybrid - DET 

Sun_CR 23.09 

Sun_DR 14.54 

Sun_CR/DR 9.81 

Sun 4.50 

Topology Modes Efficiency 

Eclipse 21.81 

One LEO 

Cycle 
73.73 

 

ّا  دس هَاسد  ی ساًذهاى تَپَلَطیّای هحاػثِ گًَِ وِ اص ًتایح خذٍلّواى

تاؿذ، تاع غیشسگَلِ تا اًتمال اًشطی هؼتمین  تشسػی ؿذُ لاتل هـاّذُ هی

اها همذاس ساًذهاى ًْایی ّش تَپَلَطی حؼاع داسای تاالتشیي ساًذهاى اػت. 

ّای هختلف ًتایح هتفاٍتی  تاؿذ. لزا دسهذاس تِ تغییشات صهاى ٍظیفِ هی

ّای  آیذ. تِ ػالٍُ ساًذهاى حاصلِ، تاتؼی اص ػغح تىٌَلَطی الواى تذػت هی

 تاؿذ. اػتفادُ ؿذُ دس تَپَلَطی هی

 

 قاتلیت اطویٌاى

ّا تِ ػٌَاى تاتؼی اص  َاى تؼاهذ خشاتیتَاى تِ ػٌ لاتلیت اعویٌاى سا هی

ّای تؼویش ٍ  صهاى تؼشیف وشد. لاتلیت اعویٌاى تاثیش تؼضایی دس ّضیٌِ

ًگْذاسی یه ػیؼتن خْت تذاٍم خذهات آى ػیؼتن داسد. همذاس لاتلیت 

تَاى همذاس آى سا تِ صَست  تاؿذ، وِ هی اعویٌاى ػذدی تیي صفش ٍ یه هی

تِ صَست اًحصاسی دس ًظش گشفت. دس  پیؾ فشض تشای ّش تخؾ یا لغؼِ

لاتلیت اعویٌاى دس حالت ػشی ٍ هَاصی ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت.  3ؿىل 

ّا دس ًظش گشفتِ ًـذُ تاؿذ،  اگش دس یه ػیؼتن خایگضیٌی تشای الواى

ّای  لاتلیت اعویٌاى آى ػیؼتن اص ضشب وشدى همذاس لاتلیت اعویٌاى

 nتَاى هَسد تشسػی ؿاهل  صیشػیؼتنتاؿذ. اگش  اػثِ هیّا لاتل هح الواى

الواى تِ صَست هَاصی تِ ػٌَاى خایگضیي الواى دیگش تاؿذ، لاتلیت 

 تاؿذ. ّای هَاصی تِ صَست صیش لاتل هحاػثِ هی اعویٌاى الواى

(1                              )  
n

iP RR
1

11 

لاتلیت اعویٌاى  RPلاتلیت اعویٌاى ّش ػٌصش ٍ  Ri( 1دس فشهَل)

 ّای هَاصی اػت.الواى

 دّذ.ّای صیشػیؼتن تَاى سا ًـاى هیلاتلیت اعویٌاى ّشیه اص هاطٍل

 
 ّای زیرسیستن تَاىقاتلیت اطویٌاى هاشٍل -8جذٍل 

Module Reliability 

Solar array 59.0 

PPT 59. 

Batteries 59.0 

Shunt regulator 59.0 

LC3 chargers 59. 

Boost regulator 59.0 

Chargers 59.0 

 

تشای هحاػثِ لاتلیت اعویٌاى  ّش تَپَلَطی، اتتذا تشای ّش  همالِ دس ایي

 گیشین :  حالت دس ًظش هی 3تَاى،  صیشػیؼتنالواىِ 

 الواى هشتَعِ تذٍى خایگضیي تاؿذ.  .1

 حالتی وِ خایگضیي گشم داؿتِ تاؿذ.  .2

 الواى هشتَعِ خایگضیي ػشد داؿتِ تاؿذ. .3

ّای روش ؿذُ  هحاػثات هشتَط تِ لاتلیت اعویٌاى دس ّشیه اص حالت 

ی لاتلیت اعویٌاى تاؿذ. ًتایح هحاػثِ تشای ّش تَپَلَطی لاتل هحاػثِ هی

ّا،  الواى تَاى دس حالت تذٍى خایگضیي صیشػیؼتنّای  ّش یه اص تَپَلَطی

 تاؿذ. لاتل هـاّذُ هی 9خذٍل دس 
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 2ضکل  ّای قاتلیت اطویٌاى هرتَط تِ تَپَلَشی -9جذٍل 

Topology Reliability Rank No. 

Semi Regulated - MPPT 590.0 0 

Semi Regulated- DET 59.050 1 

Unregulated - MPPT 59050 4 

Unregulated - DET 59040 0 

Quasi Regulated- MPPT 59... . 

Quasi Regulated - DET 59050 0 

Fully Regulated - MPPT 590.5 . 

Fully Regulated - DET 590.. 0 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Hybrid - MPPT 590.. . 

Hybrid - DET 590.. 0 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ّسیٌِ

ؿَد وِ تا تغییش ػَاهل فیضیىی  ّضیٌِ، یه پاساهتش هٌْذػی هحؼَب هی

هختلفی لاتل تغییش ٍ وٌتشل اػت. ّضیٌِ یه ػیؼتن تِ اتؼاد ٍ تىٌَلَطی 

تِ واس گشفتِ ؿذُ، ػغح پیچیذگی، ػوش عشاحی ، هذت صهاى پیادُ ػاصی 

 عشح ٍ ...  تؼتگی داسد.

دس ایي هغالؼِ ّضیٌِ تٌْا تِ ػٌَاى تَدخِ هادیِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ 

تاؿذ.  تؼشیف هؼیاسی  تَاى هی صیشػیؼتنتشای لغؼات الىتشیىی هَخَد دس 

ّای هشتَط تِ عشاحی ٍ  ، ّضیEPSٌِهؼیي تشای لغؼات هَخَد دس 

ی تَاى دسصذی تمشیثی اص ًؼثت ّضیٌِ تدویغ، واس دؿَاسی اػت، اها هی

تَاى  صیشػیؼتنی دس ًظش گشفتِ ؿذُ تشای ِ یا هاطٍل تِ ول ّضیٌِّش لغؼ

ی ّش تَپَلَطی دس ًظش گشفت. دس سا تِ ػٌَاى هؼیاسی تشای تؼییي ّضیٌِ

ی ی یه تَپَلَطی، اتتذا هدوَع ّضیٌِتشیي حالتِ تخویي ّضیٌِػادُ

ؿَد.  تَاى هحاػثِ هی صیشػیؼتنّای  لغؼات لاتل تىاسگیشی دس تَپَلَطی

تمؼین ؿذُ ٍ ضشیة  صیشػیؼتنی ّش الواى تش ّضیٌِ ول پغ ّضیٌِػ

ؿَد. تشای هحاػثِ فاوتَس ضشیة  ای تشای ّش الواى دس ًظش گشفتِ هیّضیٌِ

ّای هَخَد دس ّش تَپَلَطی سا  ی الواىی ّش تَپَلَطی، ضشیة ّضیٌِّضیٌِ

ش دس ًظ صیشػیؼتنی ول تا ّن خوغ وشدُ ٍ تِ ػٌَاى هؼیاس ضشیة ّضیٌِ

ی هشتَط تِ ّش الواى سا ًـاى ضشیة ّضیٌِ 10خذٍل ؿَد.  گشفتِ هی

 دّذ. هی

 
 تَاى زیرسیستنّای  ضریة ّسیٌِ الواى -11جذٍل 

EPS Element Cost Ratio (Typical Value) 

Solar array 5900 

PPT 5910 

Battery 590 

Shunt regulator 591 

LC3 charger 591 

Boost regulator 591 

Chargers 591 

 

 11خذٍل  ی هشتَط تِ ّش تَپَلَطی دسًتایح ًْایی هحاػثِ ضشیة ّضیٌِ

ؿَد، تاع ًیوِ اػت. ّواًغَس وِ اص ًتایح هـاّذُ هیؿذًُوایؾ دادُ

ّضیٌِ ووتشی ًؼثت تِ تمیِ سگَلِ تا اًتمال اًشطی هؼتمین اصضشیة 

 ّا تشخَسداس اػت. تَپَلَطی

 
 تَاى زیرسیستنّای  ردُ تٌذی ضریة ّسیٌِ تَپَلَشی -11جذٍل 

Topology Reliability Rank No. 

Semi Regulated - MPPT 590.0 0 

Semi Regulated- DET 59.050 1 

Topology Reliability Rank No. 

Unregulated - MPPT 59050 4 

Unregulated - DET 59040 0 

Quasi Regulated- MPPT 59... . 

Quasi Regulated - DET 59050 0 

Fully Regulated - MPPT 590.5 . 

Fully Regulated - DET 590.. 0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Hybrid - MPPT 590.. . 

Hybrid - DET 590.. 0 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 ارزیاتی

اسصیاتی یه تَپَلَطی تذػت آهذ. تِ هٌظَس دس تخؾ لثل ػِ پاساهتش تشای 

ّا تا یىذیگش تایذ یه هؼیاس ولی تش پایِ پاساهتشّای  همایؼِ تَپَلَطی

یاتی تِ ایي ّذف یه تاتغ ّضیٌِ اػتخشاج ؿذُ تذػت آٍسد. تشای دػت

ؿَد ٍ تشای ّشیه اص ػَاهل ساًذهاى، لاتلیت اعویٌاى ٍ ّضیٌِ،  تؼشیف هی

ؿَد. همذاس فاوتَس ٍصى ایي ػَاهل تش اػاع  ِ هیفاوتَس ٍصى دس ًظش گشفت

تَاى  صیشػیؼتنّا تش عشاحی ٍ ػولىشد هیضاى اّویت ٍ ؿذت اثش آى

تاؿذ. تاتغ ّضیٌِ اصحاصل خوغ همذاس ػَاهل  الىتشیىی لاتل تؼییي هی

ؿًَذ، لاتل تذػت آهذُ وِ دس فاوتَس ٍصى تؼییي ؿذُ خَد ضشب هی

 هحاػثِ اػت.

(2           ))()()()( iCiRiEi TCwTRwTEwTF  

تاتغ ساًذهاى تَپَلَطی،  Eٍصى  تشای ّش هؼیاس،  wدس فشهَل تاال فاوتَس 

R  ٍ تاتغ لاتلیت اعویٌاى تَپَلَطیC تاؿذ. تاتغ ّضیٌِ تَپَلَطی هی 

Error! Reference source not found. فاوتَسّای  12خذٍل

دّذ. الثتِ ایي همادیش تشای  ٍصى اػتفادُ ؿذُ دس ایي تشسػی سا ًـاى هی

 تَاًذ هتفاٍت تاؿذ. ّای هختلف هی هاهَسیت

 
 ى استفادُ ضذُفاکتَرّای ٍز -12جذٍل 

Design Criteria Weighting Factor 

Efficency 5900 

Reliability 594 

Cost 5900 

 

ی تؼییي ّا تش اػاع تاتغ ّضیٌِ تٌذی ًْایی تَپَلَطیسدُ 13خذٍل دس 

 ؿذُ ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت.

 
 ی تعییي ضذُّا تر اساس تاتع ّسیٌِ تَپَلَشیتٌذی ًْایی ردُ -13جذٍل 

Topology 
Cost 

Function 
Rank No. 

Semi Regulated - MPPT 5944.1. 0 

Semi Regulated- DET 594.4.00 1 

Unregulated - MPPT 59001010 0 

Unregulated - DET 5941000 0 

Quasi Regulated- MPPT 590.100 . 

Quasi Regulated - DET 59454050 4 

Fully Regulated - MPPT 590.004 . 

Fully Regulated - DET 59015100 0 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Hybrid - MPPT 59005.4 . 

Hybrid - DET 59015100 0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

لاتل هـاّذُ اػت، تا تَخِ تِ تاتغ ّضیٌِ  13خذٍل عَس وِ اص ًتایح ّواى

تَاى تِ ایي ًتیدِ سػیذ وِ  ٍ ٍصىِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ تشای هؼیاسّا، هی
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، یؼٌی تاع ًیوِ سگَلِ، تا اًتمال اًشطی هؼتمین 2ؿىل پٌدویي دیاگشم اص 

 تاؿذ. هیتشای هاهَسیت هَسد ًظش ایي همالِ اًتخاب هٌاػثی 

 

 تَاى الکتریکی  زیرسیستنًرم افسار تعییي تَپَلَشی 

گًَِ وِ دس تخؾ لثل گفتِ ؿذ، تِ هٌظَس هحاػثِ همذاس ساًذهاى ّش ّواى

تَپَلَطی، یه ػذد ثاتت تِ ػٌَاى ساًذهاى تشای ّش لغؼِ یا هاطٍل 

ّایی وِ دس ؿَد. ػپغ ساًذهاى  تخؾ الىتشیىی دس ًظش گشفتِ هی

ّن ضشب ؿذُ ٍ دس ًْایت همذاس تذػت آهذُ تِ  تَپَلَطی ٍخَد داسًذ دس

ؿَد. تِ عَس هـاتِ  ػٌَاى ساًذهاى ول تَپَلَطی هَسد تحث هحؼَب هی

تشای هحاػثِ لاتلیت اعویٌاى یه ػذد ثاتت تِ ػٌَاى لاتلیت اعویٌاى ّش 

ؿَد . هحاػثِ لاتلیت اعویٌاى ول صیشػیؼتن  تخؾ دس ًظش گشفتِ هی

ّا لاتل اًدام خَاّذ تَد. حَُ لشاسگیشی تخؾتَاى الىتشیىی تا تَخِ تِ ً

ّای  ی ًْایی صیشػیؼتن تَاى الىتشیىی تا خوغ وشدى دسصذ ّضیٌِّضیٌِ

تاؿذ. ٍ دس ًْایت  ّش تخؾ وِ دس تَپَلَطی هَخَد اػت، لاتل هحاػثِ هی

ّای یه تاتغ ّضیٌِ دس ًظش  ّای روش ؿذُ تِ ػٌَاى ٍسٍدی همادیش هؼیاس

ؿَد. الگَسیتن  ػت آهذُ اص تاتغ تا ّن همایؼِ هیگشفتِ ؿذُ ٍ ًتایح تذ

 Error! Reference source notولی ایي هحاػثات دس فلَچاستی دس 

found. .آهذُ اػت 

صیشػیؼتن تا تَخِ تِ هتفاٍت تَدى تىٌَلَطی لغؼات اػتفادُ ؿذُ دس 

ی تْیِ لغؼات هتغیش تَاى الىتشیىی، ساًذهاى، لاتلیت اعویٌاى ٍ ّضیٌِ

خَاّذ تَد. تا تَخِ تِ واستشد هحاػثات اًدام ؿذُ دس هشاحل لثل ٍ تِ 

افضاسی تشای تؼییي تَپَلَطی خْت اًؼغاف پزیش هحاػثات فَق، ًشم

ًَؿتِ  MATLABصیشػیؼتن تَاى  تْیِ گشدیذ . ایي ًشم افضاس دس هحیظ 

-تاؿذ. ایي ًشم ّا هی ؿذُ اػت ٍ داسای هٌَی واستشی تشای تغییش ٍسٍدی

ّای خایگضیي تشای لغؼات هختلف ٍ  وشدى حالتافضاس داسای لاتلیت اضافِ

وشدى تغییشات ایداد ؿذُ دس تَپَلَطی تشاػاع اضافِ وشدى هحاػثِ

ویت تاؿذ. تِ ػالٍُ اّ ّای خایگضیي ػشد ٍ گشم هی خایگضیي دس حالت

پاساهتشّای ساًذهاى، لاتلیت اعویٌاى ٍ ّضیٌِ تا تَخِ تِ ًَع هاهَسیت سا 

ًوایی اص ًشم افضاس  5ؿىل تَاى تا تغییش دادى ٍصى آًْا تغییش داد. دس  هی

 تؼییي تَپَلَطی آٍسدُ ؿذُ اػت

 گیری ًتیجِ

اثشگزاس دس  ساػتای اًتخاب   اّویت ػِ فاوتَس اصلی ٍ همالِدس ایي 

ّای هختلف هَسد تشسػی لشاس گشفتِ ٍ هحاػثِ ؿذ. تا تؼشیف یه تَپَلَطی

تاتغ ّضیٌِ، تاثیش ولی ٍ ّوضهاى ایي فاوتَسّای اثش گزاس تشای ّش تَپَلَطیِ 

تَاى الىتشیىی اسصیاتی ٍ هحاػثِ ؿذ. دس اداهِ ًشم افضاسی وِ  صیشػیؼتن

تؼییي تَپَلَطی تْیٌِ صَست گشفتِ عشاحی دسساػتای اًدام هحاػثات 

ّای هَسد تشسػی تش  ؿذُ تَ،د تِ اختصاس تـشیح گشدیذ. دس ًْایت تَپَلَطی

تٌذی ؿذًذ. تش اػاع ایي ی تذػت آهذُ اص تاتغ ّضیٌِ ستثِاػاع ًتیدِ

اص تَاى تَپَلَطی تْیٌِ تا تَخِ تِ دسصذ اّویت ّش یه  هحاػثات هی

 آٍسد. فاوتَسّای اػاػی سا تذػت
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 هاَّارُ یکیالکتر تَاى زیرسیستن یکل اگرامید تلَک- 1ضکل 

 

 
 ّای تٌظین ٍلتاش. تکٌیک -2ضکل 

 

 
قاتلیت اطویٌاى کل ٍ    هذل قاتلیت اطویٌاى سری ٍ هَازی،  - 3ضکل 

 [5.]تاضذ هی A,B ٍCّای  قاتلیت اطویٌاى الواى   ٍ       
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افسار تعییي تَپَلَشی زیرسیستن تَاى الگَریتن کلی ًرم - 4ضکل 

 الکتریکی

 

 
 

 تَاى الکتریکی هاَّارُ زیرسیستنًوای گرافیکی ًرم افسار تعییي تَپَلَشی  -5ضکل 
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