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در اين مقاله رديابي حداكثر توان سلول خورشيدي   —چكيده 
كننده مبتني بر منطق فازي نوع دوم مورد مطالعه قرار گرفته توسط كنترل

وات در شرايط  435است. بدين منظور سيستم خورشيدي با توان نامي 
نتخاب و مطالعات بر روي ) ا25Cو دماي  1000w/m2استاندارد (تابش 

ها در محيط نرم افزاري متلب انجام سازيآن انجام شده است. شبيه
پذيرفته است. با فرض ثابت باقي ماندن دما، با تغييرات آني و آهسته 

كننده مورد ارزيابي قرار گرفته است. ميزان شدت تابش، عملكرد كنترل
فازي  كنندههادي و كنترلكننده فازي پيشناي بين كنترلدر نهايت مقايسه

نوع اول و همچنين روش جستجوي حداكثر توان اغتشاش و مشاهده 
(P&O) كننده انجام شده است. نتايج حاكي از عملكرد مناسب كنترل

 وهاي رديابي حداكثر توان است پيشنهادي به نسبت ساير كنترل روش
  باشد.توان خروجي كمترين اغتشاشات توان مي

، كنترل كننده فازي نوع MPPT ؛فتوولتائيك —ي هاي كليدهواژ
  كنترل كننده فازي نوع دوم. ؛اول

 مقدمه  .1

از ميان منابع مختلف انرژي امروزه انرژي خورشيدي بعنوان يك انرژي 
- پايان و قابل دسترس در همه جا ميطبيعي كه ارزان و فراوان ، پاك ، بي

ستفاده از انرژي خورشيدي با شود. با توجه به اينكه ادر نظر گرفته مي ،باشد

كاهش روز افزون هزينه توليد و پيشرفت تكنولوژي ساخت آن بطور عام در 
سراسر دنيا (از جمله ايران) به سرعت رو به افزايش است، بكارگيري شيوه 
هايي كه توان برداشتي ازتجهيزات خورشيدي را به حداكثر مقدار ممكن 

طور كلي توان خروجي پانل هاي برساند بسيار حائز اهميت مي باشد. ب
خورشيدي خاصيت غير خطي داشته و به ميزان شدت تابش خورشيدي و 
دماي محيط بستگي دارد. براي يك شدت تابش و دماي معين، توان 
خروجي پانل خورشيدي بسته به ولتاژ دو سر آن متغير است و حداكثر توان 

]. از 1دهد [روي مي خروجي در يك ولتاژ مشخص (ولتاژ نقطه توان بيشينه)
اين رو براي برداشت حداكثر انرژي و توان از پانل هاي خورشيدي الزم 
است تا تحت شرايط جوي مختلف، الگوريتمي كارآمد، مورد نياز بكار 

هاي مختلفي براي رديابي حداكثر توان خورشيدي پيشنهاد گرفته شود. روش
 ].2بندي كرد [ه تقسيمها را بـه چهار گروتوان آنداده شده است كه مي

ها بـا ايجاد مـدل سـلول باشند كه در آنهـايي ميگروه اول روش 
خورشيدي و استخراج روابـط آن مـدل، مقدار حداكثر توان سلول 

 برقراري و سلول خورشيدي كردن مدل ] با3خورشيدي را محاسبه كرد. در [

 ت آمده است.شده مقدار حداكثر توان بدس ارائه مدل در موجود روابط

 با خورشيدي سلول تغيير با انعطاف نداشتن روش،   نوع اين اصلي مشكل

 همان سلول به مختص هر كدامسازي  پياده كه طوري به است؛ سلول ديگر

 يافتن شده است. همچنين طراحي آن براي پيش از كه است خورشيدي

  باشد.نيز از ديگر مشكالت اين روش مي خورشيدي هاي دقيق سلولپارامتر
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هايي هستند كه در آن با ايجاد رابطه خطي بين ولتاژ گروه دوم روش
مدار باز و ولتاژ نقطه كار يا جريان اتصال كوتاه و جريان نقطه كار، نقطه 

شود. عيب اين روش آن است كه اين رابطه حداكثر توان بدست آورده مي
 هايوشر ] از4آيد. در [خطي نيست و و با خطي سازي دقت پايين مي

خورشيدي براي  سلول پارامترهاي و نقطه كار بين موجود رابطه بر مبتني
 تقريباً بر مبناي رابطه است. روشي نقطه حداكثر توان استفاده شده رديابي

كار، بكار گرفته شده  نقطه جريان و كوتاه جريان اتصال بين موجود خطي
  است.

 ،در اين روش گروه سوم كه به روش آشفتگي و مشاهده معروف است.
اساس بر ايجاد آشفتگي در ولتـاژ و مقايسه توان خروجي بعد از آشفتگي با 
توان خروجي قبل از آن مي باشـد، كـه در صـورت افـزايش توان، آشـفتگي 

شود و در غير اين صورت آشفتگي بعـدي را در همـان مسـير حفظ مي
روش آشوب و هاي مختلف به الگوريتم ]6[]. در 5شود [معكـوس مـي

مشاهده پرداخته شده است. براي غلبه بر تلفات و كندي روش آشوب و 
شود. در روش هدايت مشاهده از روش هدايت افزايش يافته استفاده مي

شوند كه نسبت جريان به اي تنظيم ميافزايش يافته ولتاژ يا جريان به گونه
شود. با  dI/dVهدايت افزايشي  باولتاز خروجي آرايه فتوولتائيك برابر 

كند كه مشاهده هر گونه انحراف، نسبت جريان به ولتاژ به گونه اي تغيير مي
- زيرا در اين نقطه حداكثر توان حاصل مي ،شود  dI/dVاين نسبت برابر 

شود. مشكل اين روش آن است كه توان خروجي آن همواره داراي ريپل 
نقطه حداكثر توان  ]. همچنين در اين روش امكان از دست دادن7باشد [مي

  وجود دارد. 

ها از منطق فازي باشند كه در آنگروه چهارم، روش هاي هوشـمند مي
هاي هـاي عصبي مصنوعي به كار رفته است كه به نسبت روشو شـبكه

 بعلت مصنوعي هوش هاي]. روش8قبلي از دقت باالتري برخوردار است [

 تجديدپذير انرژي هايسيستم در بطور وسيعي باال بسيار پذير انعطاف ماهيت

استفاده از منطق فازي به عنوان سيستم  .اندگرفته قرار استفاده مورد
 انتقال قابليت فازي ] ارائه شده است. منطق9جستجوي حداكثر توان در [

 و فازي قوانين طريق از عددي مقادير را به زبان قالب در ابتكاري مفاهيم
ي روش فازي، مشكل اصلي اين روش رقم سادگعلي دارد.  عضويت ،توابع

  عدم تطبيق پذيري آن در صورت تغيير شرايط است. 

اي كه در اين ميان از اهميت بااليي برخوردار است، عدم اما مسئله
تواند عدم باشد. فازي نوع اول نميقطعيت در ميزان تابش خورشيد مي

وع دوم مورد ها را به درستي كنترل كند. براي رفع اين مشكل فازي نقطعيت
هاي گيرد. فازي نوع دوم قابليت آن را دارد كه عدم قطعيتاستفاده قرار مي

موجود در سيستم را شناسايي كرده و كنترل صحيحي داشته باشد. در اين 
در  (Interval Type 2 Fuzzy set)اي مقاله از كنترل فازي نوع دوم فاصله

استفاده قرار خواهد مدار جستجوي حداكثر توان سلول خورشيدي مورد 
تري هاي موجود فائق آمد و كنترل نسبتاً دقيقگرفت تا بتوان بر عدم قطعيت

  بر توان خروجي سلول خورشيدي داشت.

در ادامه در بخش دوم مدل سيستم مورد مطالعه آورده شده است و پس 
از آن در بخش سوم روش مدار رديابي حداكثر توان مبتني بر منطق فازي 

ه شده است. در بخش چهارم مروري بر منطق فازي نوع دوم توضيح داد
سازي آورده شده است و در نهايت اين ايم. در بخش چهارم نتايج شبيهداشته

  رسد.مقاله با ارائه برخي نتايج در بخش پنجم به پايان مي

 مدل سيستم مورد مطالعه .2

هاي سـاختار سيسـتم هـاي توليـد تـوان خورشـيدي را بـه شيوه
) 1توان پياده سازي نمود. ساختار سيستم مورد مطالعه در شكل (ختلفي ميم

 DC نشان داده شده است. ايـن ساختار به سه بخش پانل خورشيدي ، مبدل

قابل تقسيم است.  (MPPT)و كنترل و ردياب نقطه حداكثر توان  DC بـه
تفاده از باشد. علت اسمبدل مورد استفاده در اين مقاله از نوع افزاينده مي

مبدل افزاينده عالوه بـر افـزايش ولتـاژ خروجي سيستم، متغير بودن مقاومت 
اعمالي است. اين ويژگي  PWM ورودي مبدل با تغييـر سيكل كاري سيگنال

مبدل اين قابليت را مي دهد كه با تغيير سيكل كاري بتـوان ولتـاژ نقطه كار 
 .سلول خورشيدي را تغيير داد

  تم خورشيدي مورد مطالعه: مدل سيس1شكل 
  

 435با توان   Sunpowerآرايه سلول خورشيدي مورد استفاده از نوع 

KW  1000در شرايط استاندارد (تابشw/m2  25و دمايCباشد كه در ) مي
  ].10) مشخصات آن آورده شده است [1جدول (

 )PV: پارامترهاي آرايه فتوولتائيك (1جدول 

Specifications Characteristies 
435 W Typical peak power 
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(Pmpp) 

54.2 V 
Voltage at peak 
power (Vmp) 

8 A 
Current at peak 

power (Imp) 

9.5 A 
Short- circuit 
current (Isc) 

66 V 
Open-circuit 
voltage (Voc) 

 مدار ردياب حداكثر توان فازي .3

ري گيدر مدار ردياب حداكثر توان سيستم خورشيدي، با اندازه
پارامترهاي مورد نياز، نقطه كار مناسب كه همان نقطه حـداكثر تـوان 

شود. سپس با توجه به خروجـي سـلول خورشـيدي است، جستجو مي
 شـرايط بـا اعمـال فرمان مناسب را تغيير سيكل كاري به مبـدل مـوج

PWM اين مبدل ولتاژ خروجي سلول خورشيدي را بـه نقطـه كـار مناسب ،
بلوك دياگرام مدار ردياب حداكثر توان سيستم خورشيدي  .دهد سوق مي 
 ]. 11) نشان داده شده است [2در شكل (

           
  : مدار ردياب حداكثر توان2شكل 

- ولتاژ و جريان سلول خورشيدي مي مدار ردياب حداكثر توان ورودي

كننده كنترل باشد.بوست ميباشد و خروجي آن، سيكل كاري براي مبدل 
و  Eمقدار  آنورودي باشد كه بكار گرفته شده در اين مدار از نوع فازي مي

مشتق آن در نظر گرفته شده است كه همانطور كه در شكل نشان داده شده 
 آيد.بدست مي )2) و (1است، مقادير ورودي از روابط (

)١                                          (
( ) ( 1)

( )
( ) ( 1)

P k P k
E k

I k I k

 


 
  

)٢     (                                ( ) ( ) ( 1)CE k E k E k   

 روش پيشنهادي .4

 1965هاي فازي را براي اولين بار در سال زاده مجموعهپروفسور لطفي
كردن عدم گذار روشي موفق براي مدلها پايهمعرفي كرد. اين مجموعه

زي به علت دارا بودن توابع عضويت با درجات هاي فاقطعيت بودند. سيستم
تعلق دقيق، توانايي محدودي در كاهش اثر عدم قطعيت در قوانين فازي 

]. در دنياي واقعي، منابع زيادي از عدم قطعيت در مواجهه با 12دارند [
 هاي فازي وجود دارد كه عبارت است از:سيستم

 طعيت باشند، هاي توصيف كننده قوانين فازي داراي عدم ققسمت
ي قوانين هاي شرط و نتيجهيعني كلمات به كار رفته در قسمت

 تواند معاني مختلفي براي افراد مختلف داشته باشد.مي

  نتايج بدست آمده از گروهي خبره، اغلب براي قانوني متفاوت
  خواهد بود؛ زيرا افراد خبره لزوماً در توافق با يكديگر نيستند.

 زي براي تنظيم پارامترهاي يك سيستم هاي نويممكن است داده
 فازي استفاده شود.

 كند، نويزي و در هايي كه يك سيستم فازي را فعال ميگيرياندازه
نتيجه داراي عدم قطعيت باشند. به اين ترتيب اغلب مقداري عدم 

 ها( اطالعات كالمي يا عددي) وجود دارد.قطعيت وابسته به داده

را به  21-هاي فازي نوعمجموعه 1975زاده در سال پروفسور لطفي
]. از آن پس براي 13هاي فازي معرفي كرد [اي از مجموعهعنوان توسعه

هاي ، به مجموعه2-هاي فازي نوعهاي فازي و مجموعهتمايز بين مجموعه
هاي گويند. مجموعهمي 12-هاي فازي نوعفازي قبلي، بطور معمول مجموعه

ها رو، به آنباشند؛ از اينهاي فازي ميداراي درجه عضويت 2-فازي نوع
ها گويند كه در برخورد با عدم قطعيتفازي نيز مي-هاي فازيمجموعه

ها را دارند. بطور خالصه داليل ظهور توانايي كاهش اثر و مدل كردن آن
 ]:14توان بصورت زير بيان كرد [را مي 2-فازي نوع

 نيزم توليد داده در هايي كه مكاعدم توانايي توصيف رياضي سيستم
 آن بصورت متغير با زمان است. مانند مخابرات سيار

                                                            
1  Type-2 Fuzzy Set 
2  Type-1 Fuzzy Set 
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 ي نويز غير ثابت مانند نسبت عدم توانايي توصيف رياضي اندازه
  سيگنال به نويز

 ها در كاربردهاي بازشناخت عدم توانايي توصيف رياضي ويژگي
بندي باشند. مانند طبقهالگو كه داراي خواص آماري غير ثابت مي

 نون پايه تصاوير ترافيكقا

  دانش بدست آمده از تعدادي فرد خبره به وسيله سواالتي حاوي
 كلماتي كه داراي عدم قطعيت هستند.

 گيري استفاده از عبارات زباني كه داراي دامنه غير قابل اندازه
 .باشند

همانطور كه در نظريه احتمال، تمام اطالعات پيرامون يك عدم قطعيت 
شود و با تعيين ميانگين و ك تابع چگالي احتمال بيان ميتصادفي بوسيله ي

پراكندگي حول ميانگين، حداقل اطالعات الزم از توابع چگالي احتمال 
هم در مواجهه با  2- آيد، يك مجموعه فازي نوعتوسط واريانس بدست مي

هاي زباني براي ارائه اطالعاتي بيشتر از يك درجه عضويت عدم قطعيت
زه از پراكندگي (واريانس) را حول يك عدم قطعيت زباني در ساده، اين اندا
تقريب درجه اول عدم  1-دهد. در حقيقت مجموعه فازي نوعاختيار قرار مي

تقريب درجه دوم عدم قطعيت هستند. به  2-قطعيت و مجموعه فازي نوع
تا مجموعه فازي  4-و نوع 3-اين ترتيب، با گسترش به مفهوم فازي نوع

توان عدم قطعيت را بطور كامل تقريب زد. مجموعه فازي -ميبينهايت -نوع
اي است كه درجات تعلقي آن يك مجموعه فازي نهايت مجموعهنوع بي

است كه ان مجموعه فازي هم داراي درجات تعلقي است كه خود داراي 
نهايت، درجات تعلق خود يك مجموعه فازي هستند. به همين ترتيب تا بي

اما در عمل، اين موضوع امكان ندارد؛ زيرا موجب مجموعه فازي هستند. 
گردد و ما ناگريز به استفاده از يك مجموعه فازي پيچيدگي بسيار زيادي مي

در كاهش اثر عدم  2- هاي فازي نوعمحدود هستيم. به اين ترتيب، مجموعه
كنند. عالوه بر كاهش اثر عدم قطعيت قطعيت در قوانين فازي بهتر عمل مي

-در قوانين فازي، به علت فازي بودن توابع عضويت در مجموعه فازي نوع
ها به نحو مؤثري بهبود پيدا هاي زباني و دادهامكان مدل كردن عدم قطعيت 2

 كرده است.

  2-مدل رياضي منطق فازي نوع  .4,1
دهند ) نمايش مي4) يا  (3را به صورت رابطه ( 2مجموعه فازي نوع 

]15.[  

)٣                    (
. . . ( )( )

( )
/  x

x

xA

xeX xeX uej

f uX
A

X u


 

 
 
  

                

)۴                                         (  ( , )    AA x x x X   

باشند. صلي، ميمتغير اوليه يا متغير ا x مجموعه مرجع، Xدر اين روابط 
 A x تابع عضويت ثانويه اسـت ( ) 0,1xf u  اي از مجموعه

  باشـد.درجات عضويت اوليه مي

U ،متغير ثانويه  ( ) 0,1xf u پروفسور  .است ثانويه عضويت درجه
  ) بيان كرد.5را به صورت رابطه ( 2 ابتدا مجموعه فازي نوع زاده درلطفي

)۵                                               (( )Ax X
A X


  

)۶      (
. ( , )

( ) ; ( , ) 1
( )

,0
i

x

A
A A i x xi

uej

x u
x x u W W

u

      

باشـد كه در آن اي از درجات عضويت اوليه ميمجموعه A x  تابع
 عضويت ثانويه يا برش عمودي اسـت.

ixW هاي مربوط به متغير ثانويه وزن
در شـكل   2نمـاي كلـي تابع عضويت يك مجموعه فازي نوع  باشـند.مـي

) نشـان داده شده است. هرگاه همه درجات عضـويت ثانويـه در يـك 3(
برابـر يـك باشـد، بـه آن مجموعـه، مجموعـه  2ه فـازي نـوع مجموعـ

گوينـد. در غيـر ايـن صورت، به آن مجموعه اي مـيفاصـله 2فـازي نـوع 
شود. تابع عضويت يك كلـي گفته مي 2فـازي ، مجموعـه فـازي نـوع 

، سـه بعدي است. رسم شكل سه بعدي تابع 2مجموعه فـازي نـوع 
اده نيست. اما براي داشتن تجسـمي از آن كشـيدن س 2عضـويت نـوع 

گويند، مي 2دامنـه دو بعدي كه به آن اثرعدم قطعيت تـابع عضـويت نـوع 
) اثـر عـدم قطعيـت به وسيله يك تابع 3شود. در شكل (مفيد واقع مي

 محدود شده است.) LMF(و پـاييني  ) UMF(عضويت بااليي 

 

 
  نوع دوم زيفا مجموعه عضويت : تابع3شكل 
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)، از ميانگين مقادير نقـاط انتهايي و 2در رويكرد دوم (فازي نوع 
پراكندگي هر يك از نقاط انتهايي براي به دست آوردن يك فاصله عدم 

شود. با قطعيت در اطراف هـر مقـدار ميـانگين نقـاط انتهايي استفاده مي
-را مـي xافقـي هـاي دو نقطـه انتهايي روي محـور انجام اين كار، مكـان

توان تـوان نامشـخص در نظـر گرفت. درنتيجه توابع عضويت مثلثي را مي
-توانند در هر نقطهها ميهـايي در نظر گرفت كه دو نقطه انتهايي آندر مكان

، وابسـته بـه نقـاط انتهـايي ميـانگين نامشخص xاي بر روي محـور افقـي 
ع عضويت مثلثي پيوسته خواهيم قرار گيرند. به اين ترتيب، يكسري تواب

تـابع مثلثي وجود داشته باشد. بنابراين، در  Nداشت. فرض كنيد كـه دقيقـاً 
درجــــه عضــــويت وجــــود خواهــــد  Nهر مقدار از محور افقـي

)1 داشــــت  )MF x, 2 ( )MF x, . . .  ( )nMF x,   بــه هــر يــك
 هاي عضويت، يك عدد وزني بين صفر تا يك به صورتاز ايــن درجه

1x
W ،2xW ، ... ،nxWتوان يك امكان وقوع، دهـيم. ميتعلـق مــي
درنظر گرفت. درنتيجه،  xـته بـه هريـك از ايـن درجـات عضويت در وابس

دهند به نام تابع ، مجموعه اين درجات يك تابع را تشكيل ميxدر هر 

 عضويت ثانويه   , , 1 , 2, 
ii xMF x W i N .  

به اين ترتيب، زماني كه تعيين درجه عضويت يـك عنصـر در يك 
- پذير نباشد، مجموعه فازي را براي فازيامكان 0يا  1مجموعه به عنوان 

كنيم. به طريق مشابه، زماني كه تعيين درجـه عضـويت سازي آن اعمال مي
] 0،1يـك عنصـر در يـك مجموعـه فـازي به عنوان يك عدد در بازه [

سازي نماييم (يعني تابع توانيم آن را دوباره فازيامكان پذير نباشد، مي
همه عدم قطعيت ها از بين بروند، يك مجموعه فازي  عضويت فازي). اگر

) منطق فازي 4يابد. در شكل (كاهش مي 1به يك مجموعه فازي نوع  2نوع 
از چهار  2نشان داده شده است. يك سيستم فازي نوع  2ساختار كلي نوع 

قسمت فازي سازي، قوانين، استنتاج و پروسه خروجي تشكيل شـده اسـت. 
فازي نگاشت بين يك ورودي غير فازي و يك  درحقيقت، يك سيستم
پروسه خروجي  2باشد. در يك سيستم فازي نوع خروجي غيرفازي مي
به يك  2باشد. ابتـدا نگاشـت يـك مجموعه فازي نوع شامل دو مرحله مي
 3كه به ايـن مرحله كاهش نوع يـا كـاهش مرتبـه 1مجموعه فازي نوع 

مجموعه كـاهش مرتبـه يافتـه اسـت. سازي گوينـد. سـپس مرحلـه نافازي
در واقـع همـان  2هـاي فـازي نـوع هـاي كـاهش مرتبـه در سيسـتمروش

باشند. مي 1هاي فازي نـوع سازي در سيستمروش هاي توسعه يافته نافازي
هـاي مركـز ثقـل، مركـزمجموعه و ارتفاع است كاهش مرتبه شامل روش

]16[.  
                                                            

3 Type Reduction 

 
  2- سيستم فازي نوع : ساختار كلي يك4 شكل

 سازي و نتايج آنشبيه .5

سازي در محيط نرم افزاري در اين بخش نتايج بدست آمده از شبيه
كننده پيشنهادي، با فرض متلب آورده شده است. براي بررسي عملكرد كنترل
تابش خورشيد الگوي كند. ثابت نگه داشتن دما، ميزان تابش تغييرات پيدا مي

ظر گرفته شده است. ابتدا شدت تابش برابر با ) در ن5مطابق با شكل (
600w/m2 200با تغييري به ميزان  بوده است و w/m2 مقدار 3 در ثانيه ،

ادامه پيدا  5رسيده است. روند افزايش تابش در ثانيه  w/m2 800تابش به 
ميزان تابش  8رسيده است. در ثانيه  w/m2 1000كند و به مقدار حداكثر مي

ثابت باقي مانده است. در   w/m2 400ته و در مقدار كاهش شديدي داش
با شيب آهسته افزايش يافته است. اين  12تا  9نهايت ميزان تابش از ثانيه 

اند تا عملكرد مدار ردياب حداكثر اي در نظر گرفته شدهتغييرات به گونه
 توان با دقت باالتري مورد ارزيابي قرار گيرد.
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  بش): ميزان تغييرات تا5شكل (

سازي سيستم خورشيدي با مدار جستجوي حداكثر توان با عالوه بر شبيه
كنترلر فازي نوع دوم نتايج بدست آمده با نتايج سيستم مشابه با ردياب 

، P&Oحداكثر توان فازي نوع اول و همچنين مدار ردياب حداكثر توان 
  مورد مقايسه قرار گرفته خواهد گرفت.
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ه شد، مدار ردياب حداكثر توان نوع همانطور كه در بخش قبلي اشار
باشد و خروجي آن سيگنال فازي داراي دو ورودي خطا و مشتق آن مي

باشد. توابع عضويت مدار ردياب با كنترل فازي نوع اول مطابق با كنترلي مي
  ) بدست آمده است.6شكل (

 

  

 

  ها و خروجي كنترل فازي: توابع عضويت ورودي6شكل   

باشد. در اينجا متغيرهاي زباني ) مي2ق جدول (قوانين فازي مطاب
،  (nm) ، منفي متوسط (Pb) و خروجي عبارتند از، منفي بزرگ ورودي

و   (pm)، مثبت متوسط (Ps) مثبت كوچك (zr) ، صفر (ns) منفي كوچك
 .(Pb)مثبت بزرگ 

  : قوانين كنترل فازي2جدول 

 

ورشيدي به با اعمال تغييرات تابش مقدار توان خروجي سيستم خ
) بدست آمده است. براي نشان دادن ميزان ريپل توان 7صورت شكل (

 7) بزرگ شده نمودار توان در ثانيه 8خروجي سيستم خورشيدي، در شكل (
توان عملكرد مدارهاي نشان داده شده است. با توجه به اين شكل مي

 ترجستجوگر حداكثر توان در به حداقل رساندن ريپل توان خروجي دقيق
 بررسي كرد.

 
  : توان خروجي سلول خورشيدي7شكل 
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 7: توان خروجي سلول خورشيدي در ثانيه 8شكل 

) نشان داده شده است، مدار ردياب حداكثر 7همانطور كه در شكل (
زان ريپل توان سلول خورشيدي با منطق فازي نوع دوم داراي كمترين مي

باشد. مقدار ريپل توان براي سيستم خورشيدي با مدار توان خروجي مي
، %5و فازي نوع اول و دوم به ترتيب برابر با  P&Oجستجوي حداكثر توان 

 باشد.مي %3و  5/4%

همچنين در صورت تغييرات تابش مقدار توان استحصالي در صورت 
م بيشتر از دو سيستم ديگر بوده استفاده از كنترلر مبتني بر منطق فازي نوع دو

) مقادير حداكثر توان خروجي سلول خورشيدي در 3است. در جدول (
  شرايط تابش مختلف نشان داده شده است.  

  هاي مختلف): مقدار حداكثر توان در تابش3جدول (

  شدت تابش
(W/m2) 

P&O 
Type 1 
Fuzzy 

Type 2 
Fuzzy 

400 126 128 130 
600 183 186 188 
800 289 298 298 
1000 420 435 435 

  
توان چنين ادعا كرد كه ) مي3بدست آمده در جدول ( به اعدادبا توجه 

روش رديابي حداكثر توان مبتني بر منطق فازي نوع دوم داراي توان خروجي 

بيشتر از دو روش ديگر است. با افزايش ميزان تابش، مدار جستجوگر 
درستي عمل كند و مقدار حداكثر توان  نتوانسته است به P&Oحداكثر توان 
- هاي فازي ميوات كمتر از سيستم 15در حدود  w/m2 1000آن در تابش 

  باشد.

هاي مهم يك مدار ردياب حداكثر توان، سرعت رديابي از ديگر مشخص
توان گفت كه هر سه روش تقريباً باشد. با بررسي نتايج حاصله ميمي آن

  باشند.يداراي سرعت جستجوي يكساني م

 گيرينتيجه .6

كننده مبتني بر منطق فازي نوع دوم به منظور در اين مقاله از كنترل
كننده جستجوي حداكثر توان سلول خورشيدي استفاده شده است. اين كنترل

با رديابي دقيق نقطه حداكثر توان و با داشتن حداقل اغتشاش در توان 
ها از سبت ساير روشتري به نخروجي سيستم خورشيدي، عملكرد مناسب

  خود نشان داده است.
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