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با گسترش روز افزون استفاده از انرژي هاي تجديد پذير  —چكيده 

نياز به سيستم هاي ذخيره ساز انرژي بيش از پيش احساس مي شود، در 

اين ميان ابر خازن ها با توجه به قابليت هاي كه دارند، نقش مهمي در 

افزايش پايداري و قابليت اطمينان سيستم هاي فتوولتائيك مستقل از 

شبكه ايفا مي كنند، سيستم هاي فتوولتائيك داراي يك خروجي ناپايدار 

مي باشند، كه اين خروجي بر روي عملكرد سيستم هاي قدرت تاثير 

منفي خواهد داشت، جهت رفع اين مشكل در اين مقاله از مبدل بوست ( 

DC به DCي جريان خروجي سيستم   ) به عنوان كنترل كننده

فتوولتائيك و جريان خازن استفاده شده است. با توجه به نتايج شبيه 

 ) و بررسي شرايط تابشي و PSIM  و MATLABسازي با نرم افزار ( 

دمايي مختلف، خروجي هاي قابل دسترس اين سيستم در حضور 

ابرخازن بررسي شد. نتايج شبيه سازي نشان داد هنگاميكه اين سيستم در 

متناوبي داشته باشد، ابرخازن اين  اثر تغييرات محيطي، تغييرات ناگهاني و

اثرات را روي بار تعديل كرده و خروجي صاف و بدون ريپلي را مي 

 دهد.

 ، يابر خازن ، سيستم فتوولتائيك ، ذخيره انرژ —ه هاي كليدي واژ

 MATLAB  ، نرم افزار PSIMنرم افزار 

 مقدمه  .1

 مگاوات انرژي ازسلول هاي فتوولتائيك تامين 46 تنها 1990در سال 
 انرژي توليدي از سلول هاي فتوولتائيك 2000مي شد. ده سال بعد در سال 

 گيگاوات رسيد. با پيشرفت تكنولوژي و ارزانتر شدن 1.5در تمام دنيا به 
 انرژي توليدي با رشد خيره كننده اي 2011سلول هاي فتوولتاييك در سال 

 238 گيگاوات رسيد، كه در همين سال مقدار توليد انرژي بادي 67به رقم 
% داشته 50گيگاوات بود. انرژي فتوولتاييك در پنج سال اخير رشدي باالي 

)، انرژي خورشيدي در IEAاست. براساس آناليز سازمان بين المللي انرژي (
) تا سال CSP (Concentrator Solar Power وPVدو بخش سلول هاي 

]در ايران از 1 به ميزان    تقاضاي انرژي جهان را تامين خواهد كرد. [2060
 سال قبل مطالعات در زمينه انرژي خورشيدي آغاز شده است. 35

 ي فتوولتائيك كنترل خروجي از مهمترين مسائل در مورد سيستم هاييك
 باشد. يو بحث پايداري آن م

 و ثبات يك سيستم فتوولتائيك را ي موضوع پايداري متعددمقاالت
 ي سيستم هاي بكارگيري از اين روشها  تمركز روي كرده اند. يكيبررس
 ي موازي باشد، كه در اين روش از خازن هاي مي انرژي ذخيره سازيتركيب

 ي در بهبود عملكرد و پايدارياستفاده مي شود. ابرخازن ها نقش بسيار مهم
 در ي]. در مرجع ديگر مطالعات2 بر فتوولتائيك دارند[ي قدرت مبتنيستمهاسي

زمينه ي مدل ابرخازن و عملكرد آن در مد شارژ ولتاژ ثابت و مد شارژ 
جريان ثابت و مد شارژ توان ثابت صورت گرفته است و عملكرد آن در 

 از مقاالت ديگر ي]. در برخ3 شده است[ي بار بررسيخصوص تغييرات آن
 ي] ابرخازن در مقايسه با باتر4],[3 بررسي شده است.[ي با باتري سازيرهذخ
 عمر بيشتر، قابليت اطمينان باالتر و تعداد دفعات شارژ و دشارژ بيشتر يدارا

 . باشديو ... م
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  مدل سيستم فتوولتائيك مستقل از شبكه .2

 كي ي داراكي سلول فتوولتائي برايشنهادي) مدل پ1با توجه به شكل (
 دما و شدت راتيي آن با تغيدي تولاني جرزاني وابسته است، كه مانيمنبع جر

 مدل به منظور مدل كردن ني به كار رفته در اودي كند. دي مرييتابش نور تغ
 مهي با نيز فلهي است.  مدل كننده مجموع مقاومت محل اتصال پاP-N ونديپ
 نازك ي با شبكه فلزN هي و مقاومت الP و N ي هاهي الني و مقاومت بيهاد
 موجود در ي نشتاني است.   مدل كننده جري آن و مقاومت شبكه فلزيرو

 به ي هاستالي ساخت، نوع كري هاكي باشد كه به تكني مP-N ونديمحل پ
]  5...) وابسته است. [ستال،ي كريستال،پليكار رفته (مونوكر

 
 كيي): مدار معادل سلول فتوولتا1 (شكل

 باشد. با ي مFillFactor اي ي پراكندگبي مقاومت   : كاهش ضراثر
 جهي و در نتكيي قابل دسترس سلول فتوولتاممي و ولتاژ ماكزاني   جرشيافزا

 قابل دسترس به ممي نسبت توان ماكزجهيحداكثر توان قابل دسترس و در نت
. ابدي ي آل كاهش مدهيتوان حالت ا

(1)                                           FF= 

 اني دهد كه جري باشد نشان مشتري مقاومت   : هر چه مقاومت   باثر
 بي  ، ضرشي با افزاجهي كم و تلفات توان كم است،  و در نتوندي در پينشت

 شتري مقاومت بني اثر انيي پاي در ولتاژهاني شود، همچني مشتري بيپراكندگ
 ]5است. [

معادالت حاكم بر منبع انرژي فتوولتائيك   .3
 شامل   تا كي فتوولتائستمي ساني كه مشخصه ولتاژ جريروابط اساس

 كند به ي مدل مياضي شده را به طور ري شده و   تا سلول موازيسلول سر
 ]6]، [2 است. [ريشرح ز

                                             (2) 

                                     (3) 

                                                     (4) 

                                                   (5) 

                                                          (6) 

 

) كه مشخصه ولتا ژ- جريان يك سلول 7) به رابطه (6) تا (2از روابط(
 فتوولتاييك مي باشد مي رسيم:

       (7)  

 از طرفي براي يك آرايه فتوولتاييك روابط زير را داريم:

                                                       (8)   

                                                        (9)   

                                                 (10)  

) به رابطه زير كه مشخصه ولتاژ جريان يك آرايه 10( تا  )8از روابط (
 فتوولتائيك مي باشد مي رسيم:

  (11) 

اندازه جريان و ولتاژ خروجي سلول فتوولتائيك با تغيير شرايط محيطي 
شامل دماي محيط و دماي سلول فتوولتائيك و ميزان شدت تابش تغيير 

 ].6) اين وابستگي را نشان مي دهند[13)و(12خواهد كرد، روابط(

                  (12) 

                                                                             (13) 

 روش پيشنهادي .4
 قرار مي گيرد دي در معرض تابش نور خورشيدي پانل خورشكهيهنگام

 نقطه شهي كند، همي مهي را تغذي شود و باري مجادي اليو در آن پتانس
 در نقطه توان ماكزيمم قرار ندارد  فلذا جهت دستيابي به حداكثر يريبارگ

 مينظ عمل توسط تنيتوان سيستم بايستي نقطه بهينه را همواره دنبال كنيم، ا
 مي با تنظMPPT ستمي شود سي انجام مMPPT ايكننده نقطه توان حداكثر 

 ستمي سممي و ولتاژ آن، نقطه كار را به سمت نقطه توان ماكزهي آراانيجر
 رهي ولتاژ ذخزي و نMPPT ي ولتاژ خروجنكهي كند با توجه به اي متيهدا

  درازي ماند و بعضا سطح ولتاژ مورد ني ) ثابت نمي باطرايساز (ابر خازن 
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 به منظور كنترل جريان DC -DC مبدل كيمصرف كننده ها باال است، از 
 از مبدل بوست نجاي شود، در اي ولتاژ مرجع استفاده مكيخروجي در 

 باشد. ي) م2 مبدل بوست به صورت شكل(كياستفاده شده است. ساختمان 

 
): مدار بوست 2(شكل

 ي مني از ولتاژ را پوشش دهد. همچنيعي تواند رنج وسي بوست ممبدل
 باشد فراهم ري متغي كه ولتاژ وروديطي را در شراي ثابتيتواند ولتاژ خروج

 كند.

 

الگوريتم محاسبات و فلوچارت شبيه سازي  .5

 شبكه با ابرخازن سيستم فتوولتاييك مستقل از

 پانل ي سازهي-شب1 شامل سه بخش است :ستمي سني اي سازهيشب
 پانل، شارژ بي تركي سازهي-شب3 شارژ كنترل ي سازهي-شب2 كييفتوولتا

 ارائه شده و ي پانل بر اساس فرمول بندي سازهيكنترل و ابرخازن. در شب
 مشخصه توان- ولتاژ ي مربوطه با استفاده از نرم افزار متلب، منحنيپارامترها
) 5)و(4 (ي مطابق شكل هاكيي پانل فتوولتااني ولتاژ- جرنيو همچن

) LorentzLc80 نمونه پانل مدل (كي ي شود. پارامترها براياستخراج م
 از كاتالوگ كارخانه سازنده ي سلول موازNp و ي سلول سرNsشامل 

 دهد. ي) مراحل كار را نشان م3] فلوچارت شكل (6استخراج شده است.[

 
 مستقل از شبكه كيي فتوولتاستمي سي سازهيفلوچارت شب ):3(شكل

 
 يي تابش و دماطي در شراكفتوولتايي سلول ولتاژ –):مشخصه توان 4(شكل

مختلف 

 
  مختلفطي در شراكفتوولتايي سلول ولتاژ – اني): مشخصه جر5(شكل

 

 BOOST الگوريتم شارژ كنترل  .6

-روش آشفتگي 1براي ردگيري نقطه بيشينه توان سه نوع الگوريتم داريم:
-روش هدايت افزايشي Perturbation and Observation(2(و مشاهده
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)Incremental Conductance(3روش صعودي تپه اي-)Hill 

Climbing (] كارآيي و دقت 2و1] روشهاي 7كه با توجه به مطالعه مرجع 
بيشتري دارد. در هر سه روش پارامترهاي مورد نياز براي فيدبك گيري از 

توان، ولتاژ و جريان ماژول فتوولتاييك مي باشد، با توجه به منحني مشخصه 
ولتاژ، در نقطه ايي توان بيشينه است كه شيب منحني در اين نقطه صفر –توان

  پس در هر سه نوع الگوريتم به دنبال صفر شدن تغييرات =0باشد يعني 
 توان به ولتاژ هستيم.

   (15) 

                                       (16) 

در روش اول تغييرات توان و ولتاژ خروجي قبل و بعد از تغييرات 
اندازه گيري شده و به عنوان رفرنسي براي افزايش و يا كاهش بار در گام 

بعدي به كار مي رود. اگر آشفتگي در اين لحظه توان خروجي بزرگتري از 
در همان  pvماژول فتوولتاييك را قبل از تغييرات به ما بدهد، ولتاژ خروجي 

جهت تغيير خواهد كرد و اين سمت را دنبال مي كند. از طرف ديگر اگر 
توان خروجي از تغييرات لحظه قبل كمتر باشد نشان مي دهد كه جهت 
تغييرات در گام بعدي بايستي عوض شود. نقطه توان  ماكزيمم در يك 

سيستم فتوولتاييك مي تواند بر اساس تكرار اين تحريك ها و مشاهده تاثير 
 آن همواره مهيا شود.

در روش هدايت افزايشي كه در اينجا فلوچارت اين الگوريتم آورده 
شده، تعيين جهت تغيير ولتاژ خروجي ماژول فتوولتاييك به وسيله اندازه 

گيري و مقايسه هدايت افزايشي يا نسبت تغييرات جريان به تغييرات ولتاژ، 
مبناي كار مي باشد. اگر مقدار هدايت افزايشي برابر با مقدار كندوكتانس 

ماكزيمم توان هستيم به  لحظه اي باشد نشان مي دهد كه در اين لحظه در
 عبارتي : 

 

                                      (17) =     = 

در نقطه بيشينه توان شيب منحني توان ولتاژ برابر صفر است لذا در اين 

 صفر خواهد بود در نتيجه در نقطه نقطه تغييرات توان بر حسب ولتاژ يا 
 مقدار تغيير يا انحراف قبل و بعد از اين روند dV و dIبيشينه توان هستيم. 

 مي باشند.

(18)                                        

  كندوكتانس حالت ديناميكي GRdR كندوكتانس حالت استاتيك و GRsRكه 
وقتي به دست مي آيد كه  VRm Rسيستم مي باشد. نقطه توان ماكزيمم در ولتاژ 

 وضعيت هاي زير هنگاميكه نقطه كار در نقطه بيشينه نباشد اتفاق 
 مي افتد:

(19)    

(20)    

معادالت فوق براي تعيين  جهت تحريك  ولتاژ به سمت نقطه توان 
ماكزيمم  بكار مي روند. در طي اين  فرآيند ردگيري ولتاژ خروجي ماژول 

 برسيم به صورت = فتوولتائيك به طور پيوسته تا زمانيكه به وضعيت 
 پيوسته ادامه خواهد داشت .

 = در نقطه بيشينه توان   

 <سمت چپ نقطه بيشينه توان   

 >    سمت راست نقطه بيشينه توان  

فلذا در اين الگوريتم در هر لحظه ولتاژ و جريان خروجي سلول 
 duty cycle ياDفتوولتائيك اندازه گيري شده و بر اساس روابط فوق مقدار 

  D باشد مقدارdI<0 و < مشخص مي شود. در اين الگوريتم چنانچه 

 كاهش مي D باشد مقدار dI>0 و >افزايش مي يابد و در صورتي كه 
 مي باشد به يك بلوك مقايسه گر داده Dيابد. خروجي اين الگوريتم كه 

شده و خروجي نهايي كه پالس هاي فرمان به گيت ها مي باشد توليد مي 
 ) مراحل فوق را نشان مي دهد.5فلوچارت شكل( شود.

 
 ): فلوچارت روش هدايت افزايشي5شكل(
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 شبيه سازي سيستم فتوولتائيك .7

 استفاده شده است PSIM از نرم افزار  PV يدر اين مقاله جهت شبيه ساز
   اين مدل بدست PV). با استفاده از روابط مورد نظر در محاسبات6شكل(

 ضرايب ثابت در نظر ي باشد و تماميآمده كه مقادير دما و ولتاژ متغيير م
 ولتاژ S ، پورتي ورودي دماTگرفته شده است. در اين مدل پورت

 ي  مPV ي توان خروجN  و پورتPV ي جريان خروجPيفرنس،پورتر

  باشد.
 سيستم فتوولتائيك ي) : مدل مدار6(شكل

 باشد كه از ي در باكس مهي آراكي سيستم فتوولتائيك به صورت ي مدارمدل
 شود  ي مجادي ايدي پانل خورشكي ي ها به صورت موازهي آرانياتصال ا
 ي سازهي درجه ايده آل شب25 ي مدل با استفاده از دماني). در ا7شكل(

ج با ي قرار گرفته است تا نتافرنسي را به عنوان موج ريصورت و موج مثلث
]. 1,2 شوند[سهي مقايموج مثلث

 
 PV) : مدل 7(شكل

 ي   وابسته به نور ، گرما و زاويه تابش  مPV  جرياندي داني كه مهمانطور
 جهي شود در نتي مي خروجاني جرريي موجب تغي وابستگنيباشد كه ا

 گذارد ي قدرت مي هاستمي سي بر روي شده و عملكرد منفداري ناپايخروج
 شده ي سازهي) دما و نور به صورت ثابت و با مدل ولتاژ شب7در شكل (

 .ستا

) جي (نتاي سازهي شبلي و تحلهيتجز .8
 صورت گرفته PSIM  و MATLAB توسط دو نرم افزار ي شبيه سازاين

 كه مقايسه كننده جريان ريفرنس و كليد ماسفت توسط نرم ياست به گونه ا
) و 8 و مبدل بوست لينك شده است شكل(PV به مدل MATLABافزار 

  توسط PV باشد كه جرياني). عملكرد اين سيستم بدين شكل م9شكل(
 باشد ي ميسنسور سنس شده و  با جريان ريفرنس كه حامل موج مثلث

 كه جريان از حد مطلوب پايين تر باشد جريان ي شود در صورتيمقايسه م
 ي مي كند و موجب صاف تر شدن خروجيابرخازن اين كمبود را جبران م

شود. 

 
 PSIM) : مدل لينك شده ، در 8(شكل

 
 

 داراي نوسانات شديد در خروجي PVهمچنين زماني كه خروجي 
مي شود به عبارتي خروجي ناپايدار مي گردد ابرخازن با تخليه ي و 

جريان تزريقي مي تواند از اين نوسانات جلوگيري كند و موجب 
صاف شدن جريان ورودي به بار گردد ، به گونه اي كه اگر جريان 

PV داراي نوسان نباشد ابرخازن به موقعيت شارژ مي رود و بار از 
) براي 9و8 براي تغذيع استفاده مي كند مطابق شكل (PVجريان 

  PI ، يك جبران سازPWMكنترل كليد ماسفت از مقايسه كننده 
جهت كنترل شارژ و يك محدود كننده جهت جلوگيري از سيگنال 
خطا استفاده شده است. مدل لينك شده در نرم افزار متلب توسط 

كوپالر صورت گرفته كه جهت مقايسه ي جريان ابرخازن  و جريان 
PV.با جريان ريفرنس مثلثي مي باشد  
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 ) : مدار شارژ كنترل9شكل(

) جريان خروجي سلول فتوولتاييك پس از 12) و (11) ، (10شكل هاي (
  و همچنين جريان بار  و جريان ابرخازن عبور از شارژ كنترل 

طي سيكل هاي زماني مشخص را نشان مي دهد. همانطور كه مشاهده مي 
 در مينيمم خود قرار دارد، در همين حال جريان شود هنگاميكه جريان 

ابرخازن در ماكزيمم شارژ خود مي باشد و هنگاميكه جريان خروجي 
فتوولتاييك به طور ناگهاني و متناوب تغيير مي كند ابرخازن مكانيزم شارژ و 

 DCدشارژ خود را مطابق با اين تغيير، تغيير داده طوري كه ولتاژ خروجي 
صاف و بدون ريپلي را بدهد. فلذا در صورتيكه جريان خروجي فتوولتاييك 

در اثر فاكتورهاي محيطي نظير شدت تابش خورشيد به طور ناگهاني و 
گسترده تغيير مي كند ابرخازن اين اثرات را بر روي بار تعديل كرده و فيلتر 

 مي كند.

ابرخازن عالوه بر چگالي توان باال داراي طول عمربااليي بوده و قابليت 
شارژ و دشارژ بااليي دارد. عالوه بر اين شارژ كنترل طراحي شده براي اين 
ابرخازن داراي انعطاف پذيري خوبي بوده و مي تواند بر طبق خواسته هاي 
سيستم تنظيم شود. همچنين با توجه به اهميت ذخيره سازي انرژي ابرخازن 

در آينده مي تواند نقش بسيار مهمي در ذخيره سازي انرژي در زمينه هاي 
انرژي هاي تجديدپذير داشته و كيفيت و قابليت اطمينان برق را باال ببرد. 

 
 PV) : جريان10شكل(

 
 جريان ابرخازن ) :11شكل(
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 ) : جريان بار12شكل(

از  نتايج شبيه سازي مي توان ديد كه يك ابرخازن به عنوان دستگاه ذخيرة 
انرژي در سيستم هاي فتوولتائيك مي تواند در شرايط ثابت قدرت ذخيره 

 سازي را افزايش دهد .

از آنجاي كه طول عمر اين ابر خازن ها باال مي باشد ،  ما   مي توانيم با 
اضافه كردن اين شارژ كنترل به سيستم هاي سنتي بهره وري اقتصادي نسبتاً 

 خوبي از اين سيستم ها داشته باشيم.

  و جمع بنديينتيجه گير .9

 مستقل از كي فتوولتائستمي سي سازهي شبجي نتاي مقاله با بررسني ادر
 شود كه خازن عالوه ي مشاهده م،ي ساز  انرژرهيشبكه و خازن به عنوان ذخ

 راتيي تعداد دفعات شارژ و دشارژ  باالتر تغزي توان باال و نيبر داشتن چگال
 از خود نشان ي ناگهانراتيي و تغيطي محطي شراراتيي نسبت به تغيعتريسر

 دهد كه استفاده از مبدل بوست ي نشان مي سازهي شبجي نتاني دهد. همچنيم
 بار را داشته ي نوسان در خروجني شود كمتري  باعث مستمي سنيدر ا
 .ميباش

 در بهبود كي فتوولتائستمي سي هاتي شود با توجه به قابلي مشنهاديپ
 كي بار كشور در تابستان بوده و پكي پنكهي با توجه به ازي ولتاژ و  نليپروف

 از شب ي كشاورزي وجود مصرف كننده هالي از مناطق به دليبار در پاره ا
 ها را ستمي سني با استفاده از ايي ساكيبه روز منتقل شده در مناطق نمونه، پ

  قرار داد.يمورد بررس

 فهرست عالئم و اختصارات .10

V )ولتاژ خروجي سلول فتوولتائيكv( 

 1000و 0c25جريان اتصال كوتاه در  
VRMAX 

 1200 و تابش بيش از 25ولتاژ مدار باز

 200 و تابش كمتر از 25ولتاژ مدار باز در  

 tولتاژ مدار باز در دما وتابش معيني در ثانيه 

 tجريان اتصال كوتاه در دما و تابش معيني در ثانيه 

 دما  در شرايط استاندارد برحسب درجه سانتيگراد 

 مقدار تابش در شرايط تست استاندارد 

 tمقدار تابش در دما وتابش معيني در ثانيه 

 ضريب دمايي اتصال كوتاه 

 ضريب دمايي مدار باز 

 (V)ولتاژ كل خروجي از آرايه فتوولتائيك 

 (A)جريان كل خروجي از آرايه فتوولتائيك 

 (W)توان كل خروجي از آرايه فتوولتائيك 

 تعداد سلول هاي فتوولتائيك 

 تعداد سلول هاي فتوولتائيك موازي شده 

q كولن602/1 ×10- 19بار يك الكترون 

 Ωمقاومت سري سلول فتوولتاييك 

 Ωمقاومت موازي سلول فتوولتاييك 
K 

 38/1×10-23ثابت بولتزمن

 Aجريان ديود 
I جريان خروجي سلول فتو ولتاييك)A( 

Io )جريان اشباع معكوس ديود يا جريان نشستي ديود(A 
Iv  جريان توليد شده در اثر برخورد فوتونهاي نور بر سلول

 فتوولتائيك

V t ولتاژ حرارتي 
Fλ تعداد فوتونها در هر مترمربع و در هر طول موجλ 

h  626/6×10- 34ثابت پالنك 
c  3×10 8سرعت نور 

Ga 
 انرژي ناشي از برخورد فوتونها
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