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 بر مبتني سطحي چند يكتوولتائف اينورتر مقاله، اين در — چكيده
 اين. است شده استفاده شبكه به متصل رتراينو عنوانبه، متوالي پل آرايش

 از دارد، جالبي هايقابليت مرسوم اينورترهاي با مقايسه در اينورتر نوع
 شكل ،شبكه به تزريقي جريان همچنين و تركوچك ابعاد بهتر، بازده: قبيل
 درها پل از ايمجموعه اتصال از استفاده. دارد كمتري THDو  بهتر موج
 ،كندمي هئارا را فتوولتائيك هايپنل از مستقل كنترل نهات نه توپولوژي اين
 تركيب هاپل خروجي پايانه در را اي شكلولتاژهاي پله توانمي بلكه
 يچينگئسو فركانس و فيلتر اندازه و سايز كاهش به منجر كه كرد
 را الكتريكي توان مرحله، يك در توپولوژي اين ديگر عبارت به؛ شودمي
 خروجي در ولتاژافزاينده  ترانس گونه هيچ به و كندمي تزريق شبكه به

 ،هاآزمايش و سازیشبيه نتايج. ندارد نياز شبكه به اتصال براي ،خود
 نشان را به شبكه ولتائيکفتو هايپنل اتصال در ،توپولوژي اين شياثربخ
  .دهدمي

توليد  اينورتر پل متوالي، اتصال به شبكه، — کليدی ھایاژهو
 يكئفتوولتا پراكنده،

 مقدمه  .1

هاي مصرف توان الكتريكي و كاهش سوخت با توجه به افزايش يراًاخ
د پذير وجود دارد. هاي تجدييل بيشتري براي استفاده از انرژيفسيلي، تما

وده سادگي در دسترس باي تجديد پذير، انرژي خورشيدي بههدر ميان انرژي
به برق تبديل شود. اين تبديل  يكتوولتائفهاي توسط پنل توانديم يراحتبهو 

قطعه متحرك و دوار ندارد، بنابراين عمر قطعات استفاده  گونههيچنياز به 
. به هر حال يابديمشده در اين تبديل بيشتر شده و هزينه نگهداري كاهش 

، فتوولتائيكهاي اوليه باال براي خريد پنل گذارييهسرماياز به ن يفنّاوراين 
بنابراين براي جبران ؛ اندازي دارد نصب و راه، هاپنل دارندهنگهاينورتر، سازه 

باال كه توان ستفاده از اينورترهاي با راندمان ، اگذارييهسرمابخشي از اين 
  الكتريكي بيشتري ايجاد كنند ضروري است.

، در دو مرحله توان متصل به شبكه متعارف فتوولتائيكاينورترهاي 
مرحله اول، يك مبدل افزايش  ].1[ كنندميبه شبكه تزريق الكتريكي را 

 كندميعي س و شودميوصل  فتوولتائيكهاي است كه به پنل dc/dcدهنده 
استخراج كند. به هر حال اين مبدل  فتوولتائيكهاي بيشترين توان را از پنل

افزايش  ،شودميكه در مرحله بعدي قدرت استفاده  را ولتاژ خروجي ،بوست
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توان  كندميم، يك مبدل منبع ولتاژ است كه سعي . مرحله دودهدمي
الكتريكي را در ضريب توان واحد به شبكه منتقل كند. اين عملكرد از طريق 

 آمده است. به دست، شودميكنترل شكل موج جرياني كه به شبكه تزريق 

از طريق ترانسفورماتورهاي  فتوولتائيكبرخي ديگر از اينورترهاي 
اين ترانسفورماتورها . شونديمبه شبكه متصل  )Hz 50،60( فركانس پايين

اضافه  .روندميبه كار  جريان مد مشترككم كردن  جهت ايزوالسيون و
قيمت و ابعاد اين گونه اينورترها را افزايش  تلفات، ،كردن ترانسفورماتور

 فتوولتائيكاينورترهاي جديدتر  يهانمونهين رو در برخي از ا .دهدمي
هاي بدون ال، توپولوژيبا توانبراي اينورترهاي  خصوصبهمتصل به شبكه، 

   ].3و2[ اندرار گرفتهبيشتري قمورد استقبال در صنعت ترانسفورماتور 

كه تمركز تعداد زيادي از  دهدميهاي صورت گرفته نشان ارزيابي
متصل به  فتوولتائيكي بر روي طراحي، كنترل و اجراي اينورترها هاتحقيق

به خاطر تعداد  عمدتاًاين موضوع  ].5و4[ باشدمياي هشبكه تك مرحل
ض اينورترها بوده، در عو گونهينااجزاي كمتر، هزينه كمتر و بازدهي بيشتر 

تزريق  و (MPPT) بيشينهنقطه توان رديابي  مدار كنترل اين اينورترها براي
ديل . بهترين گزينه براي تبباشدميتر يان سينوسي به شبكه بسيار پيچيدهجر

         متوالي اي، استفاده از توپولوژي مبتني بر آرايش پلتوان تك مرحله
(Cascaded H-bridge(CHB)) براي  ين نوع اينورترار د ].6[ باشدمي

و فركانس ترانسفورماتور خروجي را حذف  توانميداشتن راندمان باالتر، 
اي شكل ژهاي پلهاين با تركيب كردن ولتا عالوه بر را كاهش داد. يچينگئسو

به شبكه تزريق  ،كمتر THDبا  جريان توانمي ،اينورتر AC در طرف پايانه
 شودميها سبب . اين ويژگيرا كاهش دادمد مشترك  جريان همچنين و كرد

 فتوولتائيك هاييستمسبهترين انتخاب براي  پل متوالي كه روش مدوالسيون
  ].8و7[ [در مقياس توان متوسط و يا توان باال باشد

ت تزريق توان بدون ترانس، جه پل متوالي در اين مقاله از توپولوژِي
ست. هدف اصلي ما به شبكه استفاده شده ا فتوولتائيك ياهالكتريكي از پنل

 فتوولتائيكبراي كاربردهاي  پل متواليهاي اينورتر نشان دادن ظرفيت
ي عملي برخي ربردها. از اين رو پس از معرفي اين توپولوژي و كاباشدمي

داده شود. اين توپولوژي نشان  يرتأثسازي آورده شده تا ميزان از نتايج شبيه
صورت گرفته از طريق  هايسازي و آزمايشدر ضمن صحت نتايج شبيه

نشان داده شده  1,7 (Kw) سازي اينورتر پل متوالي متصل به شبكهپياده
  است.

 پل متوالي فتوولتائيكساختار اينورتر  .2

شامل ، پل متوالينشان داده شده است، اينورتر  1كه در شكل  طورهمان
N  سري پلH  متصل به هم و يك سلف كه بين شبكه و اينورتر قرار دارد
مشخص وصل شده است  فتوولتائيكهر پل به يك آرايه  dcلينك  .باشدمي

اند به عبارت سري به يكديگر وصل شده صورتبها هآن acهاي و پايانه
 باهمها آن acها مجزا بوده و خروجي يك از پل هر dcغذيه ورودي ديگر ت
  نشان داد. توانمي) 1( صورتبهكه  شودميجمع 

1

N

ab hi
i

v v


 
 

 )1( 

 .باشدمي ac پايانهولتاژ كل  abV بوده و iپل  ، ولتاژ خروجيhiV  كه در آن
آن بستگي دارد  dcي هر پل به ولتاژ ورود acعالوه بر اين ولتاژ خروجي 

  .شودميتعريف  )2( صورتبهكه 

hi i dciv S V 
 

)2( 

 i فتوولتائيكخروجي آرايه  dc ولتاژ dciVتابع عملكرد و  iSكه در آن 
كه  شودميمشخص  ياگونهبه سيستم كنترل يلهوسبه iS. تابع باشدمي

نترل بايد اين حداكثر توان از هر آرايه جذب شود. همچنين سيستم ك
اين  حداكثر توان جذب شده را در ضريب توان واحد به شبكه تزريق كند.

هدف از طريق برنامه نويسي براي جريان سلفي كه بين اينورتر و شبكه قرار 
  .شودميگرفته ميسر 

براي ساده كردن تحليل، فرض شده كه تلفات مبدل ناچيز بوده و خازن 
از  توانمينتخاب شده است. با اين فرض كافي بزرگ ا اندازهبه dcلينك 

فرض كرد كه  توانميعالوه بر اين  صرف نظر كرد. dcريپل ولتاژهاي لينك 
جريان تزريقي به شبكه به خاطر عملكرد واحد كنترل كننده جريان، سينوسي 

  خواهد بود.

متصل به شبكه، كنترل  پل متوالي فتوولتائيك چالش اصلي اينورترهاي
به عبارت ديگر ؛ باشديمقارن مترايط عملكردي متقارن و نادر ش تراينور

منابع  عنوانبهمجزا  فتوولتائيكسيستم به خاطر استفاده از چندين آرايه 
و كنترل  باشدمي (MISO) يك خروجي ،ي، يك سيستم چند وروديورود

و تمام  فتوولتائيكهاي نيست. زماني كه همه آرايه ياسادهاين سيستم كار 
تك  صورتبه توانديمسيستم  ،شرايط عملكردي يكساني داشته باشندها پل

از روش  توانميدر نظر گرفته شود و  (SISO) تك خروجي ،ورودي
اما زماني كه ؛ استفاده كرد يامرحلهكنترلي مرسوم براي اينورترهاي تك 

ها متفاوت باشد، بايد از يا عملكرد پل فتوولتائيكهاي شرايط محيطي آرايه
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 ثباتي و قطع اينورتر ازرفته براي جلوگيري از هر گونه بيستم كنترل پيشسي
  شبكه استفاده كنيم.

  
  ساختار اينورتر پل متوالي :1 شکل

  

 پل متوالي فتوولتائيككنترل اينورتر  .3

پل  فتوولتائيكراي اينورترهاي در اين مقاله يك سيستم كنترل بهينه ب
پيشنهاد شده است كه عملكرد صحيح اينورتر در شرايط متقارن و ، متوالي

. بلوك دياگرام سيستم كنترلي پيشنهادي در شكل كندمينامتقارن را تضمين 
  نشان داده شده است. 2

 سه، سيستم كنترل پيشنهادي شودميديده  2كه در شكل  طورهمان
 براي محاسبه ولتاژ ،آمده است a.2ل مرحله دارد. مرحله اول كه در شك

آمده  b.2كه در شكل  ها استفاده شده است. در مرحله دومپل dc مرجع
 هايينكلجمع اين ولتاژهاي مرجع از مجموع ولتاژهاي حقيقي همه  است،

dc  كننده  تنظيمبلوك و سيگنال خطا به  شودميكمPI و  شودمي اعمال
g|( تزريقي به شبكه عدامنه جريان مرج ،PI بلوك خروجي

*|i(  تعيين را
و يك سيگنال سينوسي با فاز  ،PLL سپس با استفاده از بلوك ،كندمي

و در دامنه جريان  شودميفركانس برابر با فاز و فركانس ولتاژ شبكه توليد 
g( اين جريان مرجع .شودميمرجع ضرب 

*i( آمده با جريان واقعي  به دست
كنترل  بلوك آمده به به دستسيگنال خطا و  شودميمقايسه  g(i( سلف

و در نهايت  شودمي اعمال )كننده رزونانسي كنترليك مانند (كننده جريان 
ولتاژ مرجع  عنوانبهو  شودميجمع  g(v( سيگنال خروجي با ولتاژ شبكه

 .روديمبه كار  )ac، ab)*vپايانه 

 

1

n

dcj
j

V



1
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j

V



 

1

1

1
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j
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 ، (a).پل متوالي فتوولتائيكدي براي اينورترهاي سيستم كنترل پيشنها: 2 شکل

         كننده جريان.كنترل ،  dc.(b)ھایينکلاندازه گيري ولتاژهاي مرجع 

(c) ،كننده ولتاژهاي مرجع لينك  تنظيمdc  
  

وظيفه تنظيم ولتاژ هر يك ه است نشان داده شد c2.كه در شكل  سوم مرحله
در  ينكهانسبت به مقدار مرجعشان را دارد. با توجه به  dcهاي از لينك

نسبت به مجموع ولتاژهاي  dc هايينكلمرحله قبل جمع ولتاژهاي همه 
كننده ولتاژ كافي تنظيم n-1مرحله  مرجعشان تنظيم شد بنابراين در اين

شاخص بر مجموع PI هايكنندهم يتنظسپس خروجي هريك از . باشدمي
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1 صورتبهكه  (M)هاي مدوالسيون 

1

1
n

i
i

M M




  تقسيم  باشدمي

 ac پايانهآمده در ولتاژ مرجع  به دستهاي سپس هريك از خروجي .شودمي
 )3( صورتبهها نهايت تابع مدوالسيون هريك از پلتا در  شودميضرب 

  مشخص شود.

*
1

1

*
1

1

, 1, 2,.., 1
1

1

1

j
i abn

jj

n abn

jj

M
S v i n

M

S v
M









   


 






 )3( 

  
 و با اعمال شدهمدوالسيون  بلوك، به iS (i=1,2,…,n) كننده مدوله توابع

اين  .)(PWM)فاز ت(مدوالسيون شيف شونديممقايسه  ياموج دندان اره
 توانميو  باشدميبسيار رايج  پل متواليمدوالسيون در اينورترهاي  نوع

 .]9[برابر است باهمهادي  مههاي نييچئسوتوان در همه  تلفاتفرض كرد كه 
  به همين خاطر از اين تكنيك در اين مقاله استفاده شده است.

 عملكردي توابع و بازگشت اين مقاله مربوط به فيدبك قسمت اصلي
 عملكردي ديگر وقتي توابعبه عبارت ؛ باشدميبه مرحله اول  )مدوله شده(
محاسبه شده و در مرحله  هامدند، دامنه يا اندازه آنآ به دست )مدوله شده(

 واحد تك پل . اين ايده از ناحيه خطي مدوالسيونشودمياول استفاده 
 اگر دامنه مدوالسيون بيشتر از يكيعني ؛ است )0و1كه دامنه آن بين ( آيديم

ها هارمونيكي مدوالسيون خارج شده و پل مورد نظر از محدوده خطباشد، 
  بيشتري ايجاد خواهد كرد. THDو 

ينورتر، ا ن ذكر است در حالت پايدار، متقارن و شرايط كار عاديشايا
ها كمتر از يك خواهد بود اما در شرايط پلدامنه مدوالسيون هريك از 
تابش يكساني رو دريافت  فتوولتائيكهاي آرايهعملكرد نامتقارن يا زماني كه 

بنابراين  .]10[ت بيشتر از يك شودها ممكن اسدامنه مدوالسيون پل ،كنندينم
گيري شده و به مرحله ي، دامنه مدوالسيون هر پل اندازهدر روش پيشنهاد

با توجه به دامنه مدوالسيون دو تصميم اتخاذ  .شودمياول كنترل فرستاده 
. اگر مقدار دامنه كمتر از يك بود با استفاده از الگوريتم اغتشاش و شودمي

اما اگر  شودميل محاسبه هر پ dcولتاژ مرجع لينك ، ]11[ (P&O) مشاهده
به  نقطه كار هر پل ،شرايطي داشتيم كه دامنه مدوالسيون بيشتر از يك شد

 صورتبه ،dcاز طريق افزايش ولتاژ مرجع لينك  شودميراست شيفت داده 
)4(.  

| | 1refi refi iV V V if S      )4( 

  

ژ مرجع. اين براي افزايش مقدار ولتا ،گام ولتاژ بوده ΔVكه در اين رابطه، 
كه نقطه كار هر پل به محدوده خطي مدوالسيون برگردد  كندميروش كمك 

  و اينورتر عملكرد مداوم و پايدار داشته باشد.

كار  يطدر شرا توانديمبر اساس سيستم كنترل پيشنهادي، اينورتر 
به كار خودش  دهدميرخ  يجزئمنظم مثل زماني كه سايه و نا يرمتقارنغ

زمان در دسترس  اين ويژگي، قابليت اطمينان اينورتر و همچنينادامه دهد. 
 DGهاي سيستم یكه برا بزرگ –متوسط  هايياسمقدر  بودن اينورتر را

پل  ينورترهايبرعكس ا ،به عبارت ديگر؛ دهدميافزايش  ،حياتي است
(اغتشاش) بايد متوقف شده و از شبكه  مرسوم كه در چنين مواقعيمتوالي 

كه اينورتر به كار خود ادامه داده و  كندميكمك  اين روش جديد ،جدا شوند
  به شبكه توان الكتريكي تزريق كند،

كاهش  ،ها در شرايط كاري نامتقارننقطه كار پل هزينه شيفت به راست،
تر و مهم )3% توان تزريقي به شبكه است اما اين كاهش ناچيز بوده (كمتر از

  .شودينمخود ادامه داده و از شبكه جدا  اينكه اينورتر بدون وقفه به كار

 سازی بيهشنتايج  .4

 (n=3)پل  3سطحي با  7پل متوالي  فتوولتائيكدر اين بخش، اينورتر 
 فتوولتائيك هايشده است. در اين تحقيق، از پنل هئبررسي شده و نتايج ارا

(W)70 يينگلي سوالر (YGE70) ولتاژ و جريان  .استفاده شده است
ها در شرايط استاندارد برابر اين پنل (MPPT) بيشينه توانطه نقمتناسب با 

ت پنل از هش فتوولتائيكهر آرايه  .A(=3.9mppI(و  mppV= (V)18است با
تشكيل شده و خروجي هر آرايه به  ،باشنديمسري  باهمكه  فتوولتائيك

 يك پل مشخص وصل شده است. dcلينك 

مدل  (Single-Diode) كديود ت صورتبهبراي شبيه سازي، هر آرايه 
نشان داده شده است پنج پارامتر دارد كه  3شده است. اين مدل كه در شكل 

اين ساير پارامترهاي استفاده شده در  آمده است. عالوه بر 1در جدول 
  آمده است. 2سيستم مورد نظر در جدول 

به ميزان تابش  جريان) هر آرايه-شايان ذكر است كه مشخصه (ولتاژ 
از اين موارد  سازيشبيهدر  كه ييآنجابستگي دارد. از دمايش  خورشيد و

موازي  باهم، 3بايد ديود و منبع جرياني كه در شكل  شودمينظر  صرف
اند را با يك منبع جريان كنترل شده كه در آن مقدار جريان تابعي از شده

 4مدل در شكل اين  عوض كنيم. باشدمي فتوولتائيكتابش و دماي آرايه 
  .ان داده شده استنش
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  (STC) در شرايط استاندارد فتوولتائيكپارامترهاي آرايه : 1جدول 
 مقدار  نماد  پارامتر

 Photo-generated phI 4,15 (nA)جريان 

 soI  1,45 (nA) جريان اشباع ديود

 a  1,15 ديود يآل دهياضريب 

 sR 3,35 (Ω)  مقاومت سري آرايه

 pR 690 (Ω)  آرايه موازي مقاومت

 
( )S ArrayR

( )Ph ArrayI
( )P ArrayR

dI

I

v

 
  فتوولتائيكتك ديودي آرايه : مدل 3شكل 

  

 , ,

array

d

I

f S T V



  
  يساز شبيه در شده استفاده مدل :۴شکل 

و  (G) ، ميزان تابش خورشيد(T) دماي ماژولبه ، با توجه 4شكل در 
يري شده گآرايه اندازه مقدار جريان ،]d(V ]12( جريان ديود-مشخصه ولتاژ

  ، آورده شده است.1 يوستپو به مدل اعمال شده است. كد مربوطه در 

  پارامترهاي به كار رفته در سيستم مطالعه شده: 2 جدول
 مقدار نماد  پارامتر

 H n 3ي هاپلتعداد 

 Vg 230 (V) ولتاژ شبكه

 Pnom 1680 (W) (STC) استاندارد توان كل در شرايط

 L 4 (mH)  مقدار سلف

 DC C 1 (mF)ظرفيت خازني لينك 

پارامترهاي 
سيستم 
  كنترل

ΔV ( 0,02  گام ولتاژ V) 

 fcar 5 (kHz) فركانس حامل

فركانس رديابي نقطه توان 
 (MPPT)ه بيشين

fmppt 1 (kHz) 

 PIكننده ولتاژ  تنظيم
Kp 0,00025 

Ki 0,25 

 PRكننده جريان  كنترل
Kp 120 

Ki 3000 

 ولتاژ كل كننده ميتنظ
Kp 0,0001 

Ki 10 

 
است، از اين  مربوط با توجه به اينكه نوآوري اين كار به شرايط نامتقارن

يط آورده شده است. فرض شده است ها براي اين شراسازيرو نتايج شبيه
و براي دومين و  2W/m( 550( كه ميزان تابش خورشيد براي اولين آرايه

است. در اين شبيه  C( ۶٠˚( هايهآراو دماي  950 )2W/m(سومين آرايه 
، t=1.5(s)سازي ابتدا سيستم كنترل معمولي استفاده شده است سپس در 

سازي در ار رفته است و نتايج شبيهبه ك سيستم كنترل اصالح شده پيشنهادي
  .آورده شده است 7تا  5هاي شكل
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ترل اصالح قبل و بعد از اجراي سيستم كن فتوولتائيك ھایيهآراولتاژ  :5شكل  

  شده در شرايط نامتقارن
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ترل اصالح قبل و بعد از اجراي سيستم كن فتوولتائيک ھایيهآراجريان  :6شكل 
  شده در شرايط نامتقارن
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ترل اصالح شده جريان تزريقي به شبكه قبل و بعد از اجراي سيستم كن :7شكل 

  در شرايط نامتقارن
  

كنترل  بعد از اعمال سيستم ،شودميديده  5 كه در شكل طورهمان
 128 (V) به 123 (V) هاي دوم و سومولتاژ آرايه ،t=1.5(s) اصالحي

هاي تا آرايه گيرديمصورت الگوريتمي  افزايش يافته است. اين كار بر مبناي
جريان تغيير مقدار  6شكل دوم و سوم را به ناحيه خطي مدوالسيون بياورد. 

. با محاسبه توان از طريق شكل دهدميها را نشان به علت افزايش ولتاژ آرايه
 به 1112  (W) نتيجه گرفت كه مقدار كل توان توليدي از توانمي 6و  5

هاي دوم و سوم ) به خاطر عملكرد آرايه1%(كمتر از  1100 (W) مقدار
جريان  THD . دستاورد اصلي روش جديد، كاهش قابل توجهيابديمكاهش 

، كه در باشدميتزريقي به شبكه پس از اعمال سيستم كنترلي اصالح شده 
جريان تزريقي  THDكه  دهدمينشان  FFT يزآنالآورده شده است.  7شكل 

بدون هيچ  توانديمبنابراين اينورتر  ،يابدكاهش م %5 به %14 به شبكه از
  به كار خود ادامه دهد. ياوقفه

 ھايشآزما نتايج .5

هفت سطحي متصل به  پل متوالينتايج تجربي اينورتر در اين بخش، 
تفاده شده در اين مرحله همان اس فتوولتائيكهاي است. پنل ه شدهئارا ،شبكه
ل كه ر آرايه از هشت پنهايي هستند كه در بخش قبل گفته شد و هپنل
اند تشكيل شده است. عالوه بر اين براي سري به هم متصل شده صورتبه

ملموس بودن مقايسه بين نتايج شبيه سازي و سيستم پياده شده، پارامترهاي 
براي كنترل سيستم عملي مشابه بخش شبيه سازي انتخاب شده است. 

فاده شده است و است ”TMS320F28335“سيستم از پردازشگر ديجيتال 
  .اندسازي شده پيادهدر حوزه زمان گسسته  مورد نياز كنترلي توابع

رفتار سيستم كنترل در شرايط متقارن را نشان  ،ه شدهئهاي اراآزمايش
ها را نشان ان آرايهجري 9 و شكل فتوولتائيكهاي يهولتاژ آرا 8 . شكلدهدمي
 حدود، dcولتاژ هر لينك  كه قابل مشاهده است متوسط طورهمان. دهدمي

(V)120  توان بيشينه نزديك نقطهبوده و (MPP) اين نتايج صحت باشدمي .
چندين آرايه  توان بيشينه عملكرد سيستم كنترل در پيدا كردن نقطه

 ac تركيبي از ولتاژ 10. شكل دهدميرا نشان يگر از يكد مجزا فتوولتائيك
شكل موج شبكه (و جريان  ولتاژ شكل موج بااليي)،( ينورتراخروجي 

  .دهدميپاييني) را نشان 
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 voltage)                 در شرايط متقارن فتوولتائيكهاي ولتاژ آرايه :٨شکل 

scale: 50 V/div)  

  
                 در شرايط متقارن فتوولتائيکهاي جريان آرايه :٩شکل 

(current scale: 5 A/div)  

 
 (باال) ، ولتاژ و جريان شبكه (پايين)ac اژ كل پايانه ولت :10شكل 

voltage scale: 200 V/div and current scale: 10 A/div)(  
  

 گيري نتيجه .6

 فتوولتائيكدر كاربردهاي  پل متواليدر اين مقاله استفاده از اينورتر  
 در شرايط اينورتر پل متواليتوضيح داده شد. براي تضمين عملكرد صحيح 

دامنه شد. در ايده پيشنهادي،  هئاراشده قارن، يك سيستم كنترل اصالح نامت
ها به و زماني كه پل شونديماعمال  MPPTبخش  له كننده بهتوابع مدو

تا به  يابديمهاي مرجعشان افزايش ، ولتاژروندميخارج محدوده مدوالسيون 
حتي در  آمده صحت عملكرد اينورتر، به دستناحيه خطي برگردند. نتايج 

قابليت اطمينان و آمده  به دست. دستاورد دهدميشرايط نامتقارن را نشان 

متصل به  DG هاييستمسكه براي  پل متواليميزان در دسترس بودن اينورتر 
  .دهدميشبكه حياتي است را افزايش 

 1 پيوست

در  فتوولتائيك هاييهآرا، كد زير براي شبيه سازي 4شكل با توجه به 
  ه سازي مطلب، استفاده شده است.محيط شبي

Function Iarray = fcn(G,T,Vd) 
Ns=8;                       %Series modules 
Np=1;                      % Parallel branches 
Tn=298;                   %Temperature in Kelvin 
m=36*8;                  % Number of series diodes in array 
B=0.33/100*(22.3*8);  %Module Voc dependence on Temp. 
Jo=0.06/100*4.15;        % Module Isc dependence on Temp. 
k=1.3806488e-23;         %Boltzmann constant 
q=1.60217657e-19;       %Electron charge 
eta=1.1102;                    %Diode quality factor 
n=m*eta; 
Vt=k*T/q ;                     %Thermal voltage 
Iso=1.4523e-09;            %Diode saturation current 
Ipho=4.15;                      %Photo generated current 
Eg=(1.16-7.02e-4*T^2/(T+1108));   %Gap energy 
Is=Iso*(T/Tn)^3*exp(Eg*q/(eta*k)*(1/Tn-1/T)); 
Id=Is*(exp((Vd)/n/Vt/Ns)-1); 
Iph=Ipho*(S/1000) + Jo*(T-Tn); 
Iarray=(Iph-Id); 
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