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کنترل کننده  استفاده ازبا   فتوولتائیک هايسیستم در توان بیشینه نقطه به دسترسی

  فازي
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1ma.sadeghpor@yahoo.com, 2,*ali.rezaiye@gmail.com, 3hamid.hassanzadehfard@gmail.com  
  

 خروجی وانتبا توجه به اینکه . است افزایش به رو تجدیدپذیر انرژي مهم منابع از یکی بعنوان خورشیدي هايآرایه از گیريهبهر امروزه - چکیده

 برخوردار زیادي اهمیت از توان جذب حداکثر جهت هاآن کار ينقطه کنترل باشد،می اژولت و دما تابش، شدت به وابسته خورشیدي هايآرایه

 روش از یترکیب ،این ساختار. باشدهاي فتوولتائیک میدر سیستم توان حداکثر نقطه ردیابی جهت جدید يساختارارائه  ،هدف از این مقاله. است

 عالوه روش، دو این ترکیب با بهینه ي عملکردنقطه تعیین که ،دهدمی نشان شده انجام هايسازيشبیه. باشدمی کنترل کننده فازيو  اغتشاش

. ددهمی افزایش هوایی و آب شرایط تغییرات خصوص هنگام به را سیستم کارآمدي توان، حداکثر ينقطه به دستیابی زمان چشمگیر کاهش بر

  .است شده سازيشبیه متلب سیمولینک افزار نرمساختار پیشنهادي در این مقاله در 

  

  .، کنترل کننده فازيمشاهده و آشوب کنترل کننده  ،سیستم فتوولتائیک توان، بیشینه نقطه ردیاب - کلید واژه

 مقدمه -1

انرژي  منبع یک عنوان به اخیر هايسال در خورشیدي انرژي

هزینـه  . اسـت  گرفتـه  قـرار  استفاده مورد ودنامحد و پاك مطمئن،

جملـه   از انـرژي  تبـدیل  پایین راندمان نیز و اولیه اندازي راه باالي

کـاهش   جهت. باشدمی فتوولتائیک هايسیستم از استفاده معایب

انرژي  تبدیل راندمان تا شده انجام بسیاري هايتالش فوق معایب

مـاکزیمم   دریافت زنی و خورشیدي هايسلول کیفیت افزایش با را

کـه   جـا آن از. دهنـد  افـزایش  خورشـیدي  هـاي سـلول  از انـرژي 

و  باشـد می غیرخطی خورشیدي ماژولهاي جریان-ولتاژ يمشخصه

تـابش   شـدت  محـیط،  دمـاي  جملـه  از محیطـی  پارامترهاي تابع

فتوولتائیـک   سیسـتم  یـک  لـذا  اسـت،  آن به متصل بار و خورشید

ـ  زمـان  بـا  متغیر و غیرخطی سیستمی ایـن   نمـودن  لحـاظ  و ودهب

شـایان ذکـر    .ها حائز اهمیت استکنندهویژگی در طراحی کنترل

، حداکثر تـوان تنهـا   هوایی مشخصو که به ازاي شرایط آب است 

رو از ایـن . در یک نقطه کار از آرایه خورشیدي قابل دریافت اسـت 

آن  از را تـوان  حـداکثر  تـوان مـی  آرایه کار نقطه مناسب انتخاب با

) دمـا  و تـابش ( محیطی شرایط تغییرات با طرفی از. نمود تدریاف

از  اسـتفاده  بـا  نتیجه در کرد، خواهد پیدا تغییر نیز آرایه کار نقطه

بـار،   تغییـرات  بـا  توانمی توان حداکثر نقطه ردیابی هايالگوریتم

نگـاه   خود حداکثر مقدار در همواره را آرایه از دریافتی توان میزان

 بـار  تطبیق جهت فتوولتاییک سیستمهاي اغلب در اینرو از. داشت

مبدل  یک از توان، حداکثر جذب منظور به و خورشیدي يآرایه با

 .]3-1[شود می استفاده

  مدل سلول فتوولتائیک -2

ایـن   .نشـان داده شـده اسـت   ) 1(شکل فتوولتائیک در  مدل

در این مـدل،  . شود به عنوان یک مدل تک دیود شناخته می مدل

باز و جریان اتصال کوتاه پارامترهاي کلیدي هستند که  ولتاژ مدار

جریان اتصال کوتاه به میزان تابش و ولتاژ مـدار بـاز تحـت تـأثیر     

  ]4[.مواد و دما است

  
  PVمدل سلول  :1شکل
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ولتـاژ یـک مـاژول     -با توجه به مدل مذکور، مشخصه جریان

 :آید روابط زیر بدست میبا استفاده از خورشیدي 
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نشـان دهنـده    mجریان فتوولتائیـک،   phI در این روابط که

جریان  sIآلی دیود،  ضریب ایده هاي سري ماژول،  تعداد سلول

و  Iضمن اینکـه  . باشد ولتاژ حرارتی میTV ود واشباع معکوس دی

V هاي ماژول بوده و  جریان و ولتاژ ترمینالSR وPR   نیـز بـراي

. روند بکار می p-nمدلسازي تلفات اهمی و اثر جریان نشتی دیود 

  :شود وابط زیر استفاده میبراي مدلسازي اثر دما و شدت نور از ر
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دماي مـاژول   Tمعرف شدت نور تابشی،  S که در این رابطه 

 sIجریـان فتوولتائیـک در دمـاي مبنـا،      ph0Iبر حسب کلوین، 

فاصله نوارهـاي انـرژي    gE یان اشباع معکوس در دماي مبنا،جر

بــار  qثابــت بـولتزمن و   Kسیلیسـیم بــر حسـب الکتــرون ولـت،    

نیز ضـریب حرارتـی اسـت کـه وابسـتگی       J0 . باشد الکترون می

ph0I  مـاژول داده   کنـد و توسـط سـازنده    را به دما مشخص مـی

  .شود می

    (P&O) مشاهده و آشوب روش کنترل کننده -3

باشـند کـه    مـی  MPPTاز روشهاي معمول  (P&O)روشهاي 

در . بدلیل ساختار ساده تمرکز زیـادي بـر روي آنهـا شـده اسـت     

با ایجاد آشفتگی در ولتاژ عملکرد آرایه باعث افزایش  P&Oروش 

معکـوس کـردن    یا کاهش توان خروجی شده که با نگهداشتن یـا 

 ]5[ .نزدیک می شود MPPTآشفتگی بعدي به نقطه 

سازي بطور گسترده  به علت سهولت در پیاده P&Oالگوریتم 

در ایـن روش بـا تغییـر     .شـود  اسـتفاده مـی   PVهـاي   در سیستم

و توان  شودمی کار پانل تغییر داده به طور پریودیک نقطه کار دوره

سـپس بـا   . یـد آ ت مـی در شرایط جدید بدسـ تولیدي توسط پانل 

مقایسه مقدار جدید توان خروجی پانل با مقدار قبلی آن، نسـبت  

-مناسب براي داشتن حداکثر توان اقـدام مـی   کار به انتخاب دوره

 فتوولتاییـک  سیسـتمهاي  در گسـترده  طور به روش این ]6[.شود

سیستم  توان ماکزیمم بهینه، کار تعیین نقطه با تا شودمی استفاده

 متغیـر  یک آشفتن بر مبتنی روش این. شود استخراج فتوولتاییک

 تـابع  در تغییـرات  نتیجـه  مشاهده و کوچک اندازه گام در کنترل

 بـه  نیـازي  هیچ p&oروش  .گردد صفر شیب اینکه تا است هدف

 ایـن  لـذا . نـدارد  یکئفتوولتا سیستمهاي منحنی از قبلی اطالعات

 اگـر  حـال،  این با. باشدمی نیز قابل انعطاف و ساده مستقل، روش

 تغییـرات  تحـت  توان ماکزیمم نقطه به رسیدن جهتp&o  روش

 بـر  عـالوه  .شـد  خواهد مواجه مشکل قرار بگیرد با ناگهانی تابش

 چنـد  هـر  نیسـت،  آسـانی  کار گام مناسب اندازه یک انتخاب این،

 بیشـتر  نوسانات و سریعتر پاسخ دهی معناي به بزرگتر گام اندازه

 از. شودمی راندمان کاهش باعث ولی باشد،اوج می نقطه اطراف در

 امـا  بخشـد، مـی  بهبـود  را راندمان کوچکتر گام اندازه دیگر، طرف

 اولیه مقداردهی این، بر عالوه .دهدسرعت همگرایی را کاهش می

  .]7[باشد می عملکرد سیستم جمله عوامل تاثیرگذار براز

  روش کنترل منطق فازي -4

 DSPي میکروکنترلرهـا و  با توجه بـه پیشـرفت در تکنولـوژ   

در کنترل منطق فازي افزایش یافتـه   MPPTتوجه به کاربردهاي 

هـاي   هاي فازي در کـارکردن بـا ورودي  کنندهامتیاز کنترل .است

و همگرایـی   غیردقیق و غیرخطی، عدم نیاز به مدل ریاضی دقیق

هاي فـازي   قابلیت سیستم. است MPPسان در سریع و کمترین نو

ماکزیمم تـوان، مقـاوم بـودن در مقابـل تغییـرات       onlineردیابی 

گیـري   و عدم نیاز به سنسورهاي خارجی براي انـدازه  تابش و دما

نطق فـازي مبتنـی بـر سـه     کنترل م .]8[ است شدت تابش و دما

و  تعیـین قـوانین براسـاس جـدول مراجعـه     ، سـازي فازي :مرحله

  .باشدمی سازيفازيغیر

رودي بـه متغیـر زبـانی    سـازي تبـدیل متغیـر و   مرحله فازي

نشان داده شده  )2( شکل در است که مبتنی بر یک تابع عضویت

  . است
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 سازي تبدیل متغیر ورودي به متغیر زبانی فازي : 2 شکل

تـوان   تعداد سطوح فازي بیشـتري مـی  از براي افزایش دقت، 

هـاي منطـق    ورودي E∆و تغییـرات خطـا    Eخطاي . استفاده کرد

تواند بـر   می E∆و  E. هستند MPPTکننده فازي مبتنی بر کنترل

در  dP/dVاز آنجـایی کـه   . اساس ترجیحات کاربر محاسـبه شـود  

MPPT     7( آیـد، تقریبـی ازمعادلـه    نزدیک بـه یـک بدسـت مـی (

  .توان استفاده کرد می

)7(    

)8(    

  .داده شده استنشان  )1(در جدول قواعد فازي 

  جدول قواعد فازي : 1جدول

 
کننده فازي تبدیل یک متغیر زبانی بـه یـک   خروجی کنترل

  )3( شـکل  متغیر عددي است و یـک تـابع عضـویت بطوریکـه در    

نشان داده شده بـراي سـطح فـازي سـازي مـورد اسـتفاده قـرار        

بوسیله فازي سازي، کنترل کننده یک سیگنال خروجی  .گیرد می

تواند بـه سـیگنال دیجیتـال تبـدیل      کند که میآنالوگ تولید می

  .را کنترل کند MPPTمبدل توان سیستم  شود و

 
  MPPTسازي کنترل منطق فازي مبتنی بر  پیاده:3 شکل

تحت شـرایط مختلـف جـوي، کنتـرل کننـده منطـق فـازي        

از سـوي  . دهـد  نشـان مـی   MPPTعملکرد خوبی در کاربردهـاي  

دیگر اثر کنترل کننده منطق فازي بستگی به دقت محاسبه خطـا  

. و تنوع آن و قواعد توسعه یافته جدول پایه توسـط کـاربر را دارد  

توانـد بـه طـور     وري بهتر، توابع و قواعد جدول پایه مـی  براي بهره

مداوم به روز شده یا براي دستیابی به عملکرد مطلـوب شـبیه بـه    

بـه ایـن ترتیـب    . رل کننده منطق فازي تطبیقی تنظیم شـود کنت

را  MPPTو حـداقل نوسـانات اطـراف     MPPTهمگرایی شدید به 

عالوه بر این ردیـابی عملکـرد بـه نـوع تـابع      . توان بدست آورد می

 ]12-9[ .عضویت بستگی دارد

  سیستم پیشنهادي  -5

و کنترل کننـده   p&oاساس ادغام روش  برروش پیشنهادي 

بـا اسـتفاده از روش      p&oاي که الگـوریتم گونهباشد، بهفازي می

 استفاده الگوریتم طراحی شده با .شودسازي میپیادهکنترل فازي 

کننـده  کنترل و P&O دو روش هر در موجود ساده هايویژگی از

 تحـت  که انرژي، زمانی تلفات رساندن حداقل به با تواندمی فازي

نیـز کـاهش ریپـل باعـث      و گیـرد میقرار  ناگهانی تابش تغییرات

  .شودکلی  سیستم وريبهبود بهره

مـدار کنتـرل کننـده فـازي داراي سـه       ،پیشـنهادي  مدل در

 سـیکل  تغییـرات  یـا  و ولتـاژ  تغییرات و ورودي که تغییرات توان

 بـه  باشند،می سیستم الکتریکی بخش از قسمتی همگی که کاري

شوند و بـراي  می هاستفاد فازي کنترلر شده ورودي ذکر عنوان دو

و  شودگیري میخروجی کنترل کننده فازي نمونه ورودي سوم از

 زبـان  بـه  را دریـافتی  اطالعات کنترلر. شودمی فرستاده به کنترلر

 لحاظ شده آن براي ورودي که سه  فازي سیستم به و نوشته فازي

 نشان را کنندهکنترل این دیاگرام بلوك )4(شکل  .دهدمی است،

  .دهدمی

  
  فازي کنترلر دیاگرام بلوك :4 شکل

 خروجـی  و ورودي هـاي سیگنال عضویت توابع) 5(شکل  در

 کنترلرهاي سازي پیاده در .است شده داده نشان سیستم کنترلی

)1()(

)1()(
)(






nVnV

nPnP
nE

)1()()(  nEnEnE
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 پیـاده  ولـی  داده افـزایش  را کنترلر دقت توابع، این فازي افزایش

 .کندمی ترآنرا پیچیده سازي

  
   وجیخر و ورودي عضویت توابع: 5شکل 

  

  
  فازي سطح :6شکل 

  سازي شبیه تایجن - 6

 تـابع  از اسـتفاده  با نیز خورشیدي آرایه عملکرد شبیه سازي

 کـه  است پذیرفته انجام  matlabافزار نرم محیط شده در طراحی

 و ورودي عنـوان  بـه  آرایـه  پایانـه  ولتـاژ  و تابش شدت دما آن در

شـبیه   از فهـد  که آنجا از. باشدمی خروجی به عنوان آرایه جریان

 ارائـه  الگوریتم کارآیی نیز و پایداري بررسی انجام شده هايسازي

 محـیط  دماي است، بوده محیطی شرایط هنگام تغییرات در شده

 هـر  اسـت،  کـرده  تغییر شدت به شبیه سازي زمانی کوتاه بازه در

 بـدیهی . ندهـد  رخ واقعیـت  در تغییرات این ممکن است که چند

 در کنـد، می عمل خوبی به شرایط رینبدت که در الگوریتمی است

  .کرد خواهد عمل به خوبی نیز عادي شرایط

پیشـنهادي   روش عملکـرد  صـحت  بررسـی  بـه  بخش این در

 متناسـب  شبکه به شده تزریق توان مقادیر ابتدا. شودپرداخته می

 بـا  سـپس  شـوند و مـی  کنتـرل   p&oدر سیستم  توان  ورودي با

تـاثیر   میـزان  فـازي  کنترلـر  بـه  آن آهنگ تغییـرات  خطاي اعمال

عملکرد  بهبود و توان بیشینه جذب ردیابی در فازي کنترلر گذاري

 بـا  روش دو از حاصـل  نتـایج  و گرفتـه  قـرار  بررسی مورد سیستم

  .گردندمی یکدیگر مقایسه

 پیشنهادي سیستم عملکرد دقیقتر بررسی براي راستا این در

 در شـکل  کـه  ورهمانط. است شده استفاده مختلف تابش الگوي از

 عملکرد سیستم، به مدل این اعمال با  است، شده داده نشان) 7(

  .گیردمی بررسی قرار مورد کنترلر

  

  

  فتوولتائیک با شرایط جوي متغیر  ورودي داده شده به منحنی: 7 شکل

 هنگـام  را آرایـه  خروجی ترتیب توان به )9(و ) 8( هايشکل

 همـانطور . دهندان مینش ترکیبی و روش  p&oروش  از استفاده

 بسیار خروجی توان گیرينمونه بار از هر پس شودمی مشاهده که

  .است رسیده توان نقطه حداکثر به سریع

 
 فتوولتائیک  خروجی توان منحنی :8 شکل

 سیسـتم  تابش، متغیر شرایط نمودن لحاظ بااین قسمت  در

 اننشـ  بخش این آن در از حاصل نتایج و گرفته قرار بررسی مورد

  .شودمی داده
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  یربا شرایط جوي متغ فتوولتائیک  خروجی توان منحنی: 9 شکل

 روش کـه  دهـد مـی  نشـان  ) 9(و ) 8(  هـاي شـکل  مقایسـه 

 فتوولتائیک، از توان حداکثر دریافت ضمن شده پیشنهادي موفق

 در نـاچیزي  مقـدار  حـد  در را شبکه به تزریقی توان راکتیو مقدار

 کـه  کـرد  مشـاهده  تـوان مـی . افزایش دهد   p&oتوان با مقایسه

 توان حداکثر ،تابش گستره هر در که است قادر پیشنهادي سیستم

  .کند تولید نوسان با حداقل را خود

 گیري نتیجه - 7

 مشاهده و آشوب و فازي کنترل هوشمندروشی  مقاله، این در

 ضریب بهبود نوسانات منظور به توان بیشینه نقطه دستیابی جهت

 تغییرات تحت سیستم پاسخ سرعت افزایش و خروجی توان و توان

 فتوولتائیـک   سیسـتم  افزایش رانـدمان  به منجر که جوي شرایط

 بـه  نسـبت  هـا روش این مزایاي دیگر از .است شده ارائه گردد،می

 تغییرات برابر در این کنترلرها سریع العملعکس مشابه، روشهاي

 از اسـتفاده  بـا  که دهدمی نشان سازيشبیه نتایج .باشدتابش می

 نسـبت بـه   پایـدار  حالت در تواننوسانات  ،پیشنهادي فازي روش

 در. اسـت  یافتـه  کـاهش  چشمگیري طور به  p&o کنترل کننده

 به نسبت فازي پیشنهادي کنترل کننده استاندارد شرایط در واقع،

بخشـیده   بهبـود  را خروجـی  تـوان  نوسـانات  ، p&o کنترل کننده

 کنترل کننـده  عملکرد که اندداده نشان ننتایج همچنی این .است

 در صـاف  و کمتـر  نوسـانات  سریع، يگذرا فازي پیشنهادي حالت

  .شده دارد تولید قدرت سیگنال
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