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در شرایط  مدوالر چند سطحی کانورتردر    DCباس جریان ریپل حداقل کردن

 نامتعادل

 DC ، جریان های توالی صفر در دو برابر فرکاان  و مااارآ ،ن، اب باا    (MMC)در یک کانورتر چند سطحی مدوالر  کیدهچ

، این است ثابتdc با   ولتاژاینکه  با توجه به  .می شوندشرایط نامتعادل  طول در DCعبور می کنند و باعث نوسانات برق با  

 dc باا    جریان ریپلپیشبین برای به حداقل رساندن  کنترل در این مقاله، یک مدل .ظاهر می شوند  dcنوسانات در جریان با  

شارایط نامتعاادل    طاول  توالی صفر در جریانبرای کاهش تولید شده داخلی روش پیشنهادی اب ولتاژ توالی صفر  .ارائه شده است

 ، ارائاه شاده اسات   است ، که شامل ولتاژ توالی صفر MMC برای پیاده سابی روش پیشنهادی، مدل ریاضی کلی .استفاده می کند

 کیلاو ولات و   4.16 /مگاواتی 5 سیمولینک روی یک سیستم  متلب/ نرم افزارشبیه سابی های عملکرد روش پیشنهادی اب طریق .

 .شااده اساات  اعتبارساان ی و تاییااد   V-208 کیلااو وات /3 نمونااه ،بمایشااگاهی   روی   dSPACE/DS1103 ،بمایشااات

 .، ولتاژ توالی صفر(MMC) مدوالر چند سطحی کانورتر، (MPC)پیشبین کنترل ، مدل DCریپل جریان با   های کلیدی: واژه 

 مقدمه

 

نامتعادل، جریان  برداریبهرهدر طول  .است (MMC)یکی اب چالش های عمده در مبدل چند سطحی مدوالر گردشی کنترل جریان 

ی گردشا جریان  .[1] است دو برابر فرکان  خطدر  توالی مثبت و منفیمولفه های همراه با صفر توالی  مولفه هایشامل  یگردش

و  DC باا   یهاا جریان گردشی توالی صافر در سااق   در مقابل،  .جریان می یابد کانورتر ساق های میانتوالی مثبت و منفی در 

ایان  ثابت نگه داشته مای شاود،    با توجه به اینکه  ولتاژ با   .می شود DC توان با در  ریپلمن ر به  و  کانورتر جریان می یابد

 و ( submodule)مااژول  بیر خاابنی ولتااژ  ، ریپال  دی سیریپل جریان با    .[1] ظاهر می شوند dc با   در جریان ریپل ها 

 .[1] را افزایش می دهد دارد، نیمه هادی و تلفات انتقال ت هیزاتولتاژ  تنش های روی، که دارای اثر ،بشاری دامنه جریان ساق
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تنظیم یا   DQدر قاآ سنکرون   (proportional–integral) متناسب -انتگرالاب  تنظیم کننده های روش های کنترل کالسیک ، 

تاوالی صافر    گردشای  هاای  برای کنترل جریان،  ثابت αβدر قاآ  (proportional–resonant) متناسب- ربونان کننده های 

به طور مستقیم با استفاده اب تنظیم کننده هاای   بیر ماژولریپل ولتاژ خابنی  یا  dc با   روش دیگر، جریان .[2] استفاده شده اند

عملکرد روش های کنترل کالسایک   .[5] - [3]بنابراین، مقدار جریان توالی صفر به حداقل رسیده است  .ربونان  کنترل می شود

چارچوآ مرجع برای استخراج  انتقال عالوه بر این،  .[7]، [6]بستگی دارد  کلیدبنیفرکان  و  رپهنای باند کنترل بهتا حد بیادی 

 .مورد نیاب است توالی صفر در روش های کنترل کالسیک های جریان
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را بهبود  MMCو عملکرد غلبه  می کند بر موانع روش های کنترل کالسیک  (MPC)بین  شکنترل پیمدل رویکرد دیگر،  اب سوی

باا   باه طاور ماوثر    توالی منفی گردشی های که در ،ن جریان ارائه شده تحت شرایط متعادلتنها   MPC روش اثربخشی .می دهد 

با تمرکز بر کاهش پیچیدگی محاسباتی، اعوجاج هارمونیکی،   MPCچندین روش  .[8] کنترل می شوند استفاده اب یک تابع هزینه

کاردن ریپال   در مورد حداقل  ای با این حال، هیچ مطالعه .[10] [9] اند متعادل ارائه شده بهره برداریتحت شرایط  ریپل جریانو 

 .جود نداردو MPCشرایط نامتعادل با استفاده اب روش  طول توالی صفر درجریان های گردشی یا  DC جریان با 

برای پیاده  .در طول شرایط نامتعادل پیشنهاد شده است DCسه فاب برای کاهش ریپل جریان با    MPCدر این مقاله یک رویکرد 

که  است مدل سیستم شامل ولتاژ توالی صفر .ارائه شده است  MMCتعمیم  یافته ابگسسته  بمان سابی روش پیشنهادی، یک مدل

اصالح شده یک ولتاژ توالی صفر همراه با ولتاژ فرکان  کلیدبنی الگوی  .اصالح شده است  باال و پایین بابوهای  کلیدبنیالگوی 

  dcریپل جریان با   که بیشتر حداقل می کند را  توالی صفر های مقدار جریان ،ولتاژ توالی صفر .تولید  می کند بنیادی در بابوها

در نموناه   dSPACE-DS1103 ات و ،بمایشا  MATLAB هاای   یق شبیه سابیعملکرد روش پیشنهادی اب طر .را کاهش می دهد

 .تایید شده استاعتبارسن ی و اولیه ،بمایشگاهی 

 

 :اصلی این مقاله به شرح بیر مشخص شده است بخش های

 .، که شامل ولتاژ توالی صفر است، ارائه شده استMMCمدل ریاضی سه فاب کلی یک  (1
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 .در شرایط نامتعادل پرداخته شده است  dcبه حداقل کردن ریپل جریان با    (2

حداقل کردن جریان گردشی ارائه شده است، به طوری که مقدار پیک و مقدار مربع میانگین ریشه جریان های بابو در  (3

 .محدوده ها نگه داشته شده اند

 .در شرایط نامتعادل مورد مطالعه قرار گرفته است(   submodule بیرماژول) به حداقل رساندن ریپل در ولتاژ خابنی (4

 .جریان کاهش می یابدولتاژ و اعوجاج هارمونیکی  (5

 
 .سه فاب  MMCمدل معادل یک  .آ 3L-FC (submodule. بیرماژول) سه فاب و MMC پیکربندی یک  الف .1 .شکل

 

II.  مدل ریاضی کلیMMC 

 Nشامل  MMC یک .الف( نشان داده شده است1 .)در شکل پسیوسه فاب متصل به یک بار ساده   MMCساختار یک 

 ماژول ها بیر .استشده نشان داده  R تلفات توان در سلف با مقاومت .است در هر بابو Lسری با یک سلف  ماژولبیر

(submodules  ) کنترل  شدهبه عنوان یک منبع ولتاژ vxy نشان داده  آ(،  1 .)، همانطور که در شکلمدل شده اند

مبدل  ساق های  به  DC سیستم .فاب استنشان دهنده  y ∈ {a,b,c}  ،نشان دهنده بابو  x ∈ {U, L} که در ،ن شده است

 VLو  Vuکه به   DCبا یک منبع ولتاژ  DC سیستم .شده است متصل RD و مقاومت داخلیش Ld سلف اب طریق یک

 به  roو مقاومت L0به یک اندوکتان   MMCاب  AC سیستمنشان داده شده است. که  تقسیم شده است

 .ستاره متصل می شود شکل
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  ACیگردشجریان ،   )id(  DCن ، جریا)cmi( مد مشترکجریان مولفه های ، MMCبرای ت زیه و تحلیل رفتار دینامیکی 

) xzi(و جریان خروجیAC  ) ix( بابو جریاندر(IXY)  1 ) نشان داده شده در شکلاب مدل معادل  شده اند. در نظر گرفته 

 :توسط است داده شده aفاب  باال و پایین ، جریان بابوی(آ.

 
 

 توسط: داده شده است MMCاب  DC با باال و پایین  درجریان جاری 

 
 

 : بیر شده به صورت مشترک فرمولهمد  جریانو در   aفاب در بار پسیو    جاری   ACبه طور مشابه، جریان خروجی 

 
 ،  داده شده به صورت:aفاب بابوهای باالو پایین آ(، معادالت ولتاژ 1اب مدل معادل نشان داده شده در شکل) 
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 :معادله بیر را می دهد،  (4)در  ،aفاب بابوی باال و پایینولتاژهای م موع 

 
 

 نتی ه می دهد : (5) داخل (3)جایگزینی 

 
 :داده شده توسط  cو   bبه طور مشابه، معادالت و ولتاژ فاب 
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 صورت:( به 7( و )6اضافه کردن )است توسط   مشترک به دست ،مده جریان مد مدل دینامیکی 

 
 

A. جریان خروجی مدلسازی AC 

داده   aفاب AC خروجی دامته جریان (، 1اب ) .پایین استباال و  یبه طور مساوی در میان بابوها AC جریان خروجی

 شده است توسط: 

 
 

 صورت:( به 9( و )8(، )6با حل ) به دست ،مده است aفاب  AC دینامیکی جریان خروجیمدل 



 
 

 است به صورت: توسعه یافتهسه فاب  AC خروجی های جریان (، مدل دینامیکی کلی11اب )

 
 

به تبدیل  شده است که به دامنه بمان گسسته   مستقیم، اویلر با استفاده اب تقریب ( 11داده شده در ) پیوسته مدل بمان

 :بیر استصورت 
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 به طوری که:

 
 

 شرایط عملکاردی در طول  MMC دی سی درریپل جریان با    ( برای به حداقل رساندن11ولتاژ توالی صفر در ) ترم

 .، استفاده می شودنامتعادل

 

B. مدل سازی ولتاژ بازو 

 

MMC  بیرماژول با استفاده اب یک(3L-FC)    ( خاابن چرخاانflying capacitor  )  سااخته شاده اسات،     یساه ساطح

 VC 2 وVC 1 با ولتاژ C2 و C1 ن شناور دو خاب، 3L-FCالف ( نشان داده شده است.بیرماژول   1 .همانطور که در شکل

 :در بمان پیوسته به شرح بیر داده می شود C2 وC1 معادالت ولتاژ خابن .دارد

 
 

 نشان دهنده جریان IC 2 و IC1 است. C2 و C1 دهنده ولتاژ اولیه خابننشان  VC 2 (0) و VC 1 (0) که در ،ن



 .است C2 و C1 خابن در  جاری

 است توسط: داده شده گسسته در بمان C2 و C1 معادالت ولتاژ خابن

 
 

 :است بیر تدوین شدهبه صورت بابو  جریان  و ترم های حالت های  کلیدبنی و جریان خابن در 

 
 

 توسط: داده شده است بیرماژول ولتاژ خروجی

 
 

 .شده، هستند  ولتاژ اندابه گیری C  MV (K) 2و C 1 MV  (k)که در ،ن

 را می دهد: ولتاژ بابوبیرماژول  N در م موع، ولتاژ خروجی است. بیرماژول N هر بابو شامل

 
 

III. مراحل طراحی MPC 

 

 مرجعتولید جریان مرجع، برون یابی جریان  ، اب جملهیشامل مراحل مختلف MPC پیاده سابی 

 



 
 .سه فاب MMCبرای یک   MPC دیاگرام بلوک .2 .شکل

نشان داده شده  2 .، درشکلبهینه حالت کلیدبنیو شناخت  و تابع هزینه، سیون، پیش بینی متغیرهای کنترل، فرموال

 .مورد نیاب تولید شده اند  و فرکان  دامنه مربوط به  باب مرجع در حلقه های  در این مطالعه، جریان .است

 .به شرح بیر داده می شود MPCمراحل طراحی کامل 

 C 2 XY  MV (K) و C 1 XY    MV (k)بیرماژول های خابن و ولتاژXY   mi (k)بابو سه فاب اندابه گیری جریان (1

 

با استفاده اب  C 2 XY   ، PV(k+1) بیرماژولهای خابن و ولتاژ C 1 XY PV (k+1)ولتاژ خابن های بیرمابول  پیش بینی (2

 (16)و  (15)

 (18)و  (17)با استفاده اب   XY   PV (K)های بابوپیش بینی رفتار ،ینده ولتاژ (3

X   (k+1)پیش بینی (4
PI  (13)و  (12)با استفاده اب 



 (K + 1)به    ACام جریان خروجی kبرون یابی  . FO و فرکان  I* 0 پیک برای مقدار X  *i  (K)تولید جریان مرجع (5

 :است در بیر ،ورده شده مرتبه سوم که روش برون یابی الگرانژ ام با استفاده اب یک 

 
 

 و    بیرماژول به ترتیب به c2و   c1تنظیم ولتاژ نامی خابن های  (6

. 

و متغیرهای   فرموله کردن تابع هزینه توسط ترکیب متغیرهای مرجع (7

 : ,کنترلی پیش بینی شده  

 
 

 .ی بیرماژول هستندو کنترل ولتاژ خابن AC جریان خروجی ی وبن فاکتورهاینشان دهنده به ترتیب   λCو  λoکه در ،ن 

IV. شبیه سازی و اعتبارسنجی تجربی 

 

A.   شبیه سازی 
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هار خاابن    .اعتبارسن ی شده اسات   3L-FCسه فاب با دو بیرماژول/بابو   MMCعملکرد روش پیشنهادی بر روی یک 

 در ایان مطالعاه، مقایساه ی     .دکیلاو ولات را دار   VC 2 = 1.838 کیلاو ولات و   VC 1 = 3.677بیرماژول، ولتااژ ناامی   

MPC  پیشنهادی و روش هایMPC در .استاندارد موجود ارائه شده است MPC  استاندارد، هر فابMMC   تفاده اب باا اسا

داده شده  است که بارای پیااده ساابی     (21)مدل بمان گسسته هر فاب در  .یک کنترل پیش بین مستقل کنترل شده است

MPC  .[11]استاندارد استفاده می شود 

 
باا مقادار    C و فااب  aفاب  های مرجع  ، که در ،ن جریان( نشان داده شده استالف 3 .استاندارد در شکل MPCعملکرد 

دیگار   فابهایکه اب  دامنه در  ٪20با عدم تعادل   Bفاب .تولید شده اند. جریان مرجع هرتز 61و فرکان   .p.u 0.6 پیک

 ) الف3در شکل  (i) قسمت  در که ، دنبال  می کند جریان خروجی واقعی کامال جریان مرجع را .است،تولید شده است

در  (ii) قسامت  در که ، می شود بابو های  بیعت نامتقارن جریاننامتعادل من ر به ط عملکرداین است.  نشان داده شده 

 متشکل اب  ACی گردش جریان .می شود AC گردشی ، که من ر به طبیعت نامتقارن جریان(نشان داده شده استالف شکل

جریان گردشای تاوالی صافر در دو برابار      .توالی مثبت و منفی استمولفه های همراه با  جریان توالی صفر مولفه های 

 قسامت می شود ، که درdc عبور می کند و باعث ریپل  قابل توجهی در جریان با   DC فرکان  و ماارآ ،ن اب با 

(iii)  هماراه باا دیگار مولفاه هاای      کاه  مولفه  اصلی  اسات  ، جزء دوم هارمونیک  .نشان داده شده است الف3در شکل

، همانطور را افزایش می دهد  دی سی نیز میزان جریان گردشیریپل جریان با   .را دارد A 59.31هارمونیک دامنه ی 

و اثرات کارایی سیستم را افزایش  ت هیز، که بیشتر تلفات توان (نشان داده شده استالف 3در شکل  (IV) قسمت که در

 .می دهد

 .استفاده می شده در شکل MPCکه اب استاندارد با موردی که یکسان  عملکردیعملکرد روش پیشنهادی، تحت شرایط 

 پایه ، ولتاژ  .، تولید می کنددر بابو پایهروش پیشنهادی یک ولتاژ توالی صفر همراه با ولتاژ  .آ( نشان داده شده است 3

داده شده  ( نشانآ 3در شکل  (i) قسمت در که ، می کند جریان مرجع وادار  به تناظر با  پایه را فرکان  مولفه جریان  

  .عبور می کنند  ساق های کانورتر و  DC با  اب بلوک های ولتاژ توالی صفر گردشی توالی صفرجریان های  .است

( نشاان داده  آ 3در شاکل   (ii) قسمت ، همانطور که درنگه داشته شده است  در محدوده   بنابراین، مقدار جریان بابو

  ٪71.8اساتاندارد  MPC، است که در مقایسه باا  A 16.71 هارمونیک دوم مولفهدارای یک  DC با   جریان شده است. 

در شاکل   (iii) قسامت به حداقل می رساد، هماانطور کاه در    dc با  بدین ترتیب، نوسانات در جریان .کاهش می یابد

 3ل در شاک  (IV) قسمت، همانطور که دررا کاهش می دهد  که بیشتر میزان جریان گردشی.آ( نشان داده شده است 3

 .را بهبود می دهد بهره وری سیستم  AC جریان گردشی کاهش .( نشان داده شده استآ



 

B.  اعتبار سنجی تجربی 
 

dSPACE-DS1103 (dSPACE-DS1103-based MMC ) مبتنای بار    MMCمطالعه شبیه سابی بر روی یک نمونه ،بمایشاگاهی  

ولات دارد.   VC 2 = 180 و VC 1 = 360 Vباا ولتااژ ناامی     3L-FCهر ساق مبدل دو بیرمااژول    .تایید شده استو  اعتبار سن ی

 ٪20با عدم تعاادل    Bجریان مرجع فاب  .هرتز تولید شده است 60و فرکان   A 13برای مقدار پیک   C و فاب aجریان مرجع فاب

 .تولید شده است دامنه در

 
 (iii)جریان بابو،  (ii)جریان خروجی،  (i) . {پیشنهادی MPC (b)  MPC استاندارد (a) .نتایج شبیه سابی .3 .شکل

 ی{گردشجریان  (iv)، و dc با   جریان

 I جدول

 یپیشنهاد MPCاستاندارد و  MPCمقایسه عملکرد 



 
 II جدول

 DCبا   توالی صفر در جریان مولفه های  جریان

  
 

 

نشاان داده   (a) 4در شاکل   (i)در  همانطورکه، دنبال می کند را شاستاندارد، جریان واقعی جریان مرجع خود MPCبا  

نشان داده شده  I در جدول هستند که ٪4.94غیر سینوسی در طبیعت با اعوجاج هارمونیکی  های این جریان .شده است

در م ماوع   DC باا   جریاان  .خالصه شده است II در جدول dc   با در جریان جریانتوالی صفر  . مولفه هایاست

0.336 A  مولفه جریان  توالی صفر همراه باریان مولفه جاب DC   باا    جریاان  ریپال  ،جریان توالی صافر  .است dc و

ولتاژ خابن بیرونی و درونی  .است نشان داده شده (a) 4در شکل  (ii)در  که، را افزایش می دهد اعوجاج در جریان بابو

ولات دارناد،    8و  16این خابن ها  یاک ریپال پیاک تاا پیاک        .است شده نگه داشته ولت  180و  360در به ترتیب 

است .با توجه به جریان های توالی صفر، شارژ و دشارژ خابن های بیرمااژول   نشان داده شده  iهمانطور که در جدول 

 .نشااان داده شااده اساات    (a) 4در شااکل  (iii)در باااال و پااایین  بااابو  متقااارن نیسااتند، همااانطور کااه در       

 .جریان می یابد کانورتر ساق هایکه در میان  منفی می شود توالیجریان گردشی ژ بابوی باال و پایین باعث تفاوت ولتا

اساتاندارد   MPCروش  .را دارد A 7.15 پیکمقدار ، (صفر، منفی، مثبت مولفه های توالی شامل )  a فابجریان گردشی 

بناابراین، جریاان    .نشان داده شاده اسات   (a) 4در شکل  (IV)در  که، بابوها را تولید می کنددر  پایه  تنها ولتاژ فرکان 



ولتااژ در   اسات. ٪36.65دارای اعوجاج هارمونیکی  خروجی خطولتاژ  .کنترل کردتوالی صفر را نمی توان با این روش 

 .استV 360در حدود  o و m ترمینال های 
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کاامال جریاان   پیشانهادی    MPC  .ارائاه شاده اسات     (b) 4 در شکلبا شرایط عملکردی باال عملکرد روش پیشنهادی 

اسات، کاه   نشاان داده شاده    (b) 4در شاکل   (i)در  کاه ، تولید می کناد  ٪3.42سینوسی سه فاب با اعوجاج هارمونیکی 

، که کاهش می دهد  ٪37.5 رابه  توالی صفرمولفه جریان روش پیشنهادی  .است استاندارد MPCکوچکتر اب   30.77٪

جریان بابوی ساه   .نشان داده شده است (b) 4در شکل  (ii)در به حداقل می رساند، که  را  dcبا   ریانج ریپلبیشتر 

در بیرمااژول   عالوه بر ایان، ولتااژ خاابن    .نشان داده شده است (b) 4در شکل  (ii)در  که ، است تعادل  تفاب در حال

 ریپال  .نشان داده شاده اسات   (b) 4در شکل  (iii)در  که، شده است خود تنظیم مقدار نامیکامال در  باال و پایینبابوی 

این روش شارژ و دشارژ متقاارن خاابن    .کاهش می یابد ٪37.5و  ٪25 به ترتیب به  ولتاژ خابن های بیرونی و درونی

کاهش بنابراین، میزان جریان گردشی توالی منفی می تواند  .تامین می کند را  های بیرماژول  در  بابوهای باال و پایین

روش  .نشان داده شده اسات  (b) 4در شکل  (IV)است که در  A 6.91جریان گردشی  دارای مقدار پیک تا پیک    .یابد

در شکل  (IV)در  که، می کند  تولید و توالی صفر پایه بابوی مربوط به جریان های طول پیشنهادی شکل موج ولتاژ در 

4 (b) فرم ولتاژ توالی صفر در .نشان داده شده استCMV    ترمینال  طول ، در m و o    ظااهر مای شاود.  CMV  دارای

 .است V 360پیک  مقدار پیک تا
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 / IB (5 A خط واقعی: جریان Scope- (i) :CH-1 یپیشنهاد  MPC( bو )  استاندارد  a ) MPCنتایج ت ربی .4 .شکل

DIV) ،2: -CH  خط مرجعجریان  A * I (5A / DIV) ،3-CH:  جریان واقعی خط IC (5A / DIV) ،4و: -CH  جریان واقعی

  DC:جریان با iub ، CH-2 (5A / DIV)ی باالییبابوجریان ، bفاب :IA (5A / DIV) Scope- (ii): CH-1 خط

IU (6 A / DIV) ،CH-3: فابc  ، باالیی  بابوجریان IUC  ((5A / DIV  ،CH-4:  فابa ، ی باالیی بابوجریان IUA (5A / 

DIV )  : CH-1: Scope (iii) فابa ،ی باالیی بابو ولتاژ خابنی SM1 

(vou1) (100 V / DIV) ،CH-2:  فابaخابنی بابو پایینی  ، ولتاژ SM1 (VOL1) (100 V / DIV) ،CH-3:  فابa ولتاژ ،

 SM2 ی بابوی باالیی خابن

(vou2) (100 V / DIV) و CH-4:  فابaکمتر ، SM2 یینی پا بابوی ولتاژ خابن(VOL2) (100 V / DIV). Scope- (IV): 

CH-1: باالیی فاب یک، ولتاژ بابو vua (361 V / DIV) ،CH-2:  فابa گردشی  جریانiaz (20 A / DIV) ،CH-3: CMV  ،

vom(211 V / DIV) و CH-4:  خطخروجی ولتاژ VAB (360 V / DIV).  :10مقیا  بمانms / div . 



 

 

 کااهش مای دهاد.    ٪31.15گن اندن ولتاژ توالی صفر در مدل ریاضی ، اعوجاج هارمونیکی ولتاژ خروجی خط  را باه  

باا   SM1 گیتینا   سایگنال هاای    .قرار گرفت مورد ت زیه و تحلیل یپیشنهاد MPC اب روش های استاندارد و کلیدبنی

در  بیرمااژول استاندارد، هر  MPCبا رویکرد  .استنشان داده شده  5 .در شکلپیشنهادی   MPCروش های استاندارد و 

در ماورد روش ارائاه شاده، هار      .نشان داده شاده اسات   (A) 5 .، که در شکلشده است کیلو هرتز روشن 3.6فرکان  

 با رویکرد ارائه شده،  .نشان داده شده است (b) 5 .، که در شکلشده است  کیلو هرتز روشن 2.2در فرکان  بیرماژول 

 .کاهش می یابد ٪38.88 به کلیدبنیفرکان   بیرماژول 

 

 نتیجه گیری

 

بارای   .در شرایط نامتعادل ارائه شاده اسات    DCبرای به حداقل رساندن ریپل جریان با   MPCدر این مقاله، رویکرد 

ارائه شده با رویکارد   MPCعملکرد  .ارائه شده است MMCپیاده سابی روش پیشنهادی، یک مدل ریاضی سه فاب کلی 

MPC نتایج نشان می دهد که ولتاژ توالی صفر در بلوک های مدل پیشنهادی جریان گردشی  .استاندارد مقایسه شده است

   ٪37.5در مقایسه با روش های موجود   DCبدین ترتیب، ریپل جریان با   .توالی صفر در طول عملیات نامتعادل است

و ریپل ولتاژ خابنی  می کند عملفرکان  کلیدبنی  بر این، روش ارائه شده در کمترینعالوه  .است که حداقل می باشد

شکل  است.  MMC، که باعث بهبود کارایی و قابلیت اطمینان  حداقل می کندرا  ACبیرماژول و اندابه جریان گردشی 

 .موج ولتاژ و جریان خروجی با کمترین  اعوجاج هارمونیکی به دست ،مده اند

 

 



 
  CH-1:SM1 :محدودهاسکوپ:  [پیشنهادی   MPC (b)استاندارد و  MPC  (a) .فرکان  کلیدبنی بیرماژول .5 .شکل

 ms / div 1.68مقیا  بمان .s1 (0.5 V / DIV)گیتین  سیگنال 
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