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 چکیده 

 منابع مهمترین از ، نصب راحت و هزینه نگهداری پایین یکی  ی خورشیدی به دلیل مزایایی همچون ساختار سادهانرژ

سازی انرژی مبتنی بر باتری  به دلیل تکنولوژی کامل، هزینه پایین و بازدهی باال، سیستم ذخیره .شودمی محسوب تجدیدپذیر

خورشیدی به منظور تحلیل در این میان نیاز به یک مدل از سلول گردد. های تولید پراکنده به وفور استفاده میدر سیستم

. بنابراین نیاز به یک روشی که همواره سلول خورشیدی را در نقطه ماکزیمم باشدپویایی سیستم مورد نیاز می حالت پایدار و

انرژی بهره وری را از سلول خورشیدی داشته باشیم. بهترین توان قرار بدهد وجود دارد تا بتوان بیشینه توان و در نتیجه 

ای تبدیل گردند که قابل انتقال به بارهای محلی و شوند، باید به گونههای خورشیدی جذب میه توسط سلولخورشیدی ک

ی اولیه و هایی با بازدهی باال و هزینهگیرد. استفاده از مبدلهای قدرت انجام میشبکه باشند که این کار با استفاده از مبدل

اله یک روش کنترلی برای دریافت بیشینه توان از سلول خورشیدی مورد بررسی در این مقرسد.ثابت پایین ضروری به نظر می

 شبیه سازی گردیده MATLAB/SIMULINKافزار ه مبدل آن در نرم یک سیستم فتوولتاییک به همراو  قرار گرفته

  است.

 ماکزیمم تواننقطه ، بیشینه توان ، سازی انرژی سیستم ذخیره  یک ،های فتوولتائسیستم :کلمات کلیدی
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 مقدمه  -1

 توزیع شبکه است. کرده  اکتیو تبدیل های شبکه به داشتند، پسیو حالت که را گذشته توزیع هایشبکه نو انرژی منابع حضور

 حد تا هاریزشبکه ماهیت پراکنده تولید منابع به حضور توجه با. است شده ریزشبکه نام به جدیدی مفهوم به منجر نیز اکتیو

 تواندمی تفاوت این .[1]باشد متفاوت باید هاآن کنترلی و فنی مسائل بود، بنابراین خواهد متفاوت قدیمی هایشبکه با زیادی

را  دست باال شبکه از استقالل قابلیت که است طوری ها ریزشبکه ماهیت شود، چون زمینه این تحقیقات در از بسیاری پایه

اخیر  های سال در همچنین،  نیست خاموشی قدرت های شبکه در پراکنده تولیدات از کارگیری به دلیل تنها البته .دارند

 روند همچنین و مدیریت هوشمند های سیستم تجهیزات در پیشرفت تجدیدپذیر، منابع از برق تولید های فناوری پیشرفت

 با ایجاد .اند بخشیده شتاب پراکنده تولیدات و توسعه رشد به همگی برق صنعت در رقابتی بازارهای ایجاد و ساختار تجدید

 واحد و شبکه فرکانس و ولتاژ بحث کنترل است، بار و پراکنده تولید واحد تعدادی شامل که ریزشبکه نام به جدیدی مفهوم

 و ترین مصرف پر از یکی سیستمهای فتوولتائیک از استفاده با برق تولید امروزه واحدهای .است کرده پیدا اهمیت DG های

توان به عدم  یم PVتوسط سلول یانرژ دیتول یای. از مزامی گردد محسوب پراکنده برق تولید در استفاده موارد کاربردی ترین

 تابش از بهینه استفاده راستا این در کرد. شارهبودن ا زهیو پاک زیعدم انتشار نوکمتر،  ینگهدار یها نهیبه سوخت، هز ازین

، هزینه پایین و بازدهی باال،  کامل ی دلیل تکنولوژبه  .کرد خواهد پیدا خاصی اهمیت خورشیدی های ردیاب و خورشید

گردد. اتصال باتری به سلول های تولید پراکنده به وفور استفاده میسازی انرژی مبتنی بر باتری در سیستمخیرهذسیستم 

 . [2]انرژی ثابت با قابلیت اطمینان باال را فراهم آورد توانددهد که میسیستم ترکیبی را میخورشیدی تشکیل یک 

 برای دنبال کردن نقطه بیشینه توان  های مختلفروش -2

  روش برازش منحنی -1

  روش جریان اتصال کوتاه کسری -2

 روش ولتاژ مدار باز کسری   -3      

 روش مبتنی بر جدول جستجو  -4      

 سیکل  -روش کنترل  تک -5      

 های مبتنی بر فیدبک ولتاژ و جریانروش -6      

 ( P&Qروش انحراف و مشاهده) -7      

 روش باالرفتن از تپه -8      

با داشتن رابطه و با اندازه گیری شدت تابش در هر لحظه ، ولتاژ نقطه حد اکثر توان قابل محاسبه و سیستم ، خروجی را در 

. کنترل و ردیابی نقطه حد اکثر توان شامل سنسورها ، تولید کننده موج و سیستم [3]ژ نقطه حداکثر توان قرار می دهدولتا

با دارا بودن سیستم کنترلی موجود با اندازه  MPPT  بسته به روش PWMپیاده کننده ردیابی نقطه حداکثر توان می باشد. 

)نقطه حداکثر توان خروجی( سلول خورشیدی است، بدست می آید. رابطه ولتاژ  گیری پارامترهای مورد نیاز نقطه کار مناسب

 نقطه کار با شدت تابش به صورت زیر می باشد.

VPVmpp = f1(L , gσ(L, VPV, TEnv))       →         VPVmpp = f2(L , TEnv)                                             (1)       
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با توجه به اینکه دمای محیط در بازه زمانی کوتاه )یک ساعت( تغیرات چندانی ندارد ، لذا در این بازه زمانی عددی ثابت در 

 نظر گرفته می شود و می توان رابطه یک را به صورت زیر بازنویسی نمود. 
VPVmpp = f3(L)                                                                                                                                         (2) 

در تابع شماره  f( در صورتی دارای دقت قابل قبول است که دمای محیط و یا تاثیر دمای محیط لحاظ شده 2رابطه شماره )

برای ولتاژ نقطه حداکثر توان نسبت به  Vmppباید از توان  ( به صورت زیر نوشته می شود.3که تابه )( وجود داشته باشد. 3)

 خروجی ، ولتاژ به دست آمده از این رابطه ، ولتاژ حداکثر توان است. poبرابر با صفر درنظر گرفت  ولتاژ مشتق و
∂Po

∂Vpv

= 0      →  VPVmpp = f1(L , Tcell  )                                                                                              (3) 

  DC/DC مبدل -2-1

باشد، که بطور معمول یک ( میpvsانرژی فتو ولتایک تبدیل نور خورشید به الکتریسیته از طریق یک سلول فتو ولتاتیک )

 است.شود. سلول خورشیدی یک ابزار غیر مکانیکی است که معموالً از آلیاز سیلیکون ساخته شدهسلول خورشیدی نامیده می

کنند (را تولید میdc.سلولهای فتوولتاتیک ،همانند باتریها ،جریان مستقیم )یک به چندین دلیل مفید است تبدیل فتو ولتات

است )ابزار الکترونیک(.وقتی که جریان مستقیم از سلولهای که به طور عمومی برای برای راههای کوچکی مورد استفاده

های الکتریکی بایستی به شبکه .[4]شود یم کردن کار بردهای الکتریکی استفاده میفتوولتاتیک برای کاربردهای تجاری یا لح

ها ابزارهایی هستند که جریان مستقیم را به جریان اینورترها تبدیل شوند، (برای استفاده تبدیل کنندهACجریان متناوب )

 ی وظیفه دو دارایمورد استفاده قرار می گیرد که این مبدل  DC/DC مبدل فتوولتائیک ی آرایه درکنند. متناوب تبدیل می
 : است مهم

  غیرمستقیم صورت به ورودی مقاومت تنظیم با توان ماکزیمم نقطه کردن دنبال -1

 اینورتر به ورودی ولتاژ سطح بردن باال -2

 ایزوله بارهای یا قدرت شبکه به خورشیدی شده تولید توان ارسال برای است، شده داده ( نشان4) شماره شکل در که همانطور
 :از عبارتند فتوولتائیک ی آرایه در اینورتر ی وظیفه . دو[5]داریم اینورتر به نیاز هستند AC اکثراً که

 توان تبدیل DC  به AC 

 جریان کنترل و اینورتر خروجی در توان ماکزیمم ی نقطه با متناظر توان ی ارائه 

 

 فتوولتائیک  آرایه اینورتردر عملکرد نحوه( : 4)شماره شکل 

 سیستم های خورشیدی برسی انواع باتری وانتخاب بهترین نوع آن در -3

چنین دارای زمان جریان دهی طوالنی هم باشد واقعیت این است که یک باتری خاص ممکن است ابعادش کوچک بوده و هم

 تواند تعداد دفعات زیادی شارژ و دشارژ شود. ولی نمی
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در حالی که باتری دیگری ممکن است دارای طول عمر باال )دفعات شارژ و دشارژ زیاد(؛ ولی حجیم و سنگین باشد و همین 

کند ولی در مصارف تجاری به خاطر قیمت طور نوع دیگری باتری ممکن است چگالی انرژی باال و ماندگاری زیاد را تأمین 

 مرحلهاستفاده در سیستم های خورشیدی به علت استفاده مداوم از آنها در  ری موردبات .[6]باالیی که دارد قابل استفاده نباشد

اول باید دارای طول عمر باال باشند. به طور کل طول عمر یک باتری بر حسب تعداد سیکل شارژ و دشارژ و میزان سطح دشارژ 

ارژ و در طول شب توسط مصرف کننده شود. در سیستم های خورشیدی باتری ها در طول روز توسط پنل ش باتری بیان می

ویژگی مهم دیگر باتری های  .[7]شود هر شبانه روز یک سیکل شارژ و دشارژ برای باتری محسوب می کهشوند. دشارژ می

باشد.در سیستم های خورشیدی پس از روزهای ابری باتری  سیستم های خورشیدی قابلیت دشارژ تا ظرفیت نامی آنها می

از بین باتری های سرب  درصد دشارژ شود و باتری باید قابلیت تامین بار را در این شرایط داشته باشد. 8۸ممکن است تا عمق 

 باشند. اسید خشک دو نوع باتری برای سیستم های خورشیدی مناسب می

این نوع باتری تنها از روی  .می گرددصوص سیستم خورشیدی طراحی مخ: که AGMاز نوع  باتری سرب اسید خشک -1

 UPS و خورشیدی مخصوص باتری بین تفاوتی ظاهری نظر از. است تفکیک قابل آن بدنه روی بر  کاتالوگ و مدل نوشته شده

  .وجود ندارد

تحمل دمایی باالتری دارند به دین معنی که در  AGMنسبت به  GELباتری های :  GELباتری سرب اسید خشک از نوع  -2

دشارژ و تعداد سیکل شارژ  GELدارند . همچنین باتری های  AGMشرایط محیطی گرم طول عمر باالتری نسبت به باتری 

 .[8]در شرایط یکسان دارند AGMبیشتری نسبت به باتری های 

 روش  پیشنهادی ردیابی نقطه حداکثرتوان -4

این روش براساس اندازه گیری شدت تابش موجود ، ولتاژ بلوک دیاگرام مدارپیشنهادی را نمایش می دهد.( 1شکل شماره )

قرار گرفته در  BOOSTنقطه کار را بر اساس رابطه بین ولتاژ نقطه کار وشدت تابش محاسبه نموده ، سپس با استفاده از مبدل 

 MPPقرارمی دهد. هسته پردازنده  PWMایه را در ولتاژ مطلوب خروجی آرایه با تغییر سیکل کاری تولید ولتاژ خروجی آر

مقدار شدت تابش  ولتاژ را نگه می  MPPولتاژ نقطه اطالعات سیستم ، یک میکرو کنترلر است، که با گرفتن  نقطه حداکثر 

کرد.  خروجی استفاده در مبدل یک از توان می آن بودن DC و خورشیدی آرایه ولتاژ نبودن تنظیم به توجه با .[9]دارد

 شده است. داده نشان آن مدار ( تصویر2)شماره شکل  در که شود می انتخاب Boost مبدل معموالً

 
 بلوک دیاگرام مدار پیشنهادی(: 1شکل شماره)
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 Boost( : مبدل 2)شماره شکل 

توان قابل محاسبه و سیستم ، خروجی را در با داشتن رابطه و با اندازه گیری شدت تابش در هر لحظه ، ولتاژ نقطه حد اکثر 

کنترل و ردیابی نقطه حد اکثر توان شامل سنسورها ، تولید کننده موج و سیستم پیاده  .ولتاژ نقطه حداکثر توان قرار می دهد

گرما ، توان دراینجا چگونگی تاثیر گذاری رابطه بین توان الکتریکی تبدیل شده به کننده ردیابی نقطه حداکثر توان می باشد. 

به گرما تبدیل می شود و حد اکثر توان بررسی  گردیده و نتایج شبیه سازی با نمودارهای  ًجذب شده تابشی که مستقیما

( نمایش داده شده است. منهنی ها نشانگر این هستند که شدت تابش و توان الکتریکی که موجب 4( و)3شکل های شماره )

در sun 1تا  sun.0 2گرم شدن پنل خورشیدی می گردد حد اکثر توان خروجی را تحت تاثیر قرار داده ، که این مقدار از 

 هادی را نشان می دهد.ردگیری توان روش پیشن نیز (5شکل شماره)پنج شدت تابش مختلف می باشد. 

 
 جریان -تاثیر تابع دما نسبت به متغیرها برنمودار ولتاژ(: 3شکل شماره)

 
 توان -تاثیر تابع دما نسبت به متغیرها برنمودار ولتاژ(: 4شکل شماره)
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 را نشان می دهد. ردگیری توان روش پیشنهادی(: 5شکل شماره)

 نتیجه گیری -5

حد اکثر توان مالک های متفاوتی از قبیل هزینه ساخت ، سرعت ردیابی ، دقت نقطه یافت شده ، برای انتخاب سیستم ردیابی 

موثر ترین روش  سادگی پیاده سازی ، عمومیت داشتن و... وجود دارد که هر روشی را در توان های مختلف می توان بهترین و

این مقاله اساس روش انتخابی  بر  بهترین روش بحساب آورد،. در ًًبه طور کلی ، هیچ روشی را نمی توان مطلقا، کرد قلمداد

این مقاله ، روشی به منظور ردیابی حداکثر توان در ولتاژ نقطه حداکثر توان می باشد.  پایه وجود رابطه بین شدت تابش و

شدت تابش و  می باشد ، که اساس روش پیشنهادی برپایه وجود رابطه بین سیستم خورشیدی یک درصفحات خورشیدی 

ولتاژ  نقطه حداکثر توان است ، با داشتن این رابطه ، در هر لحظه با اندازه گیری شدت تابش ، ولتاژ نقطه حداکثر توان قابل 

این است که با سرعت نسبتا باالیی امر ردگیری  حداکثر توان را به خوبی محاسبه می باشد. از ویژگیهای این روش پیشنهادی 

  .بی نیاز از مدل صفحه خورشیدی استیچگونه نوسانی حول نقطه حداکثر توان ندارد و انجام می دهد و ه
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