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بین مدل سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه: ردیابی نقطه حداکثر توان و کنترل پیش

 کنترل توان جدا

 

 می ارائه فاز تک شبکه به متصل( PV) فتوولتائیک های سیستم برای مجزا توان کنترل و( MPPT) توان ماکزیمم نقطه ردیابی مقاله این – چکیده

 سلول تصادفی رفتار. گردد می استفاده شبکه به آن ارسال و PV آرایه از حداکثر توان استخراج برای( MPC) بین پیش کنترل مدل روش. دهد

 توان کنترل های یکسوکننده. سازد می اقتصادی را سیستم و کند عمل توان حداکثر نقطه در تا کند می ایجاب را PV سیستم MPPT خورشیدی

( PLL) فاز کننده دنبال ی حلقه توسط فاز زاویه اطالعات نیازمند روش این باشند، می همزمان مرجع قالب تبدیل ی پایه بر معموال شبکه به متصل

 روش. است شده استفاده تکفاز شبکه به متصل ی یکسوکننده رآکتیو و اکتیو توان کنترل برای جدا صورت به  MPC روش مقاله این در. باشد می

 روش مقایسه. ندارد سازد می ساده دیجیتال ساخت برای را کنترل الگوریتم که سنکرون ترانسفرمر و مدالسیون ماژول ،PLL به نیازی پیشنهادی

 . سازد می آشکار PV سیستم عملکرد در را ای توجه قابل بهبود  P&O روش با یافته توسعه

 

كنترل توان ،كنترل پيش بين ، فتوولتائيک، MPPT -كليد واژه

 مقدمه -1

 این به توجه( PV) فتوولتائيک های سلول قيمت كاهش

 ساليانه رشد با شده نصب PV ظرفيت با پذیر تجدید انرژی

 داده افزایش را ،%80 اخيرا و 2009 تا2004 سال از 60%

 یک PV های سلول پایين تبدیل بازده هرحال به[. 1] است

[. 2] گذارد می  باقی ها آن گسترده استفاده برای مهم مانع

 نقطه ردیابی ،[3،4] خورشيدی انرژی منابع تنوع دليل به

 در پيوسته عملکرد تامين نيازمند( MPPT) حداكثر توان

. باشد می حاصل حداكثر انرژی و[ 9-5] توان حداكثر نقطه

 گردیده بررسی گذشته دهه چند در MPPT روش چندین

 شده كشف[ 6]در مختلف های روش این نسبی فواید است؛

 می كم خورشيدی تابش سطح مرزی، عملکرد معماری. است

 های دوره طی خورشيدی های انرژی تمامی حاصل. باشد

 بهبود را سيستم عملکرد تواند می اساسا كم خورشيدی تابش

 در انرژی تواند می  موثر كننده كنترل و مبدل یک. بخشد

 دایرشده، PV مقدار توجه قابل كاهش برای را دسترس

 . دهد افزایش

 های روش ،[6] در شده بررسی MPPT های روش داشتن درنظر با

 و آشفتن ،(INC) نمایی هدایت شامل شده گرفته نظر در مطرح

 بهترین و[ 11] (Voc) جزئی مدارباز ولتاژ ،[10] (P&O) دیدن

 مشخصی معایب و مزایا روش هر. باشد می[ 3] (BFV) ثابت ولتاژ

 خوب نسبتا عملکرد با شده شناخته كامال روش یک P&O. دارد

 نقطه به نميتواند همواره مذكور روش حال، هر به باشد؛ می

 است كند نسبتا P&O همچنين،. گردد همگرا درست توان حداكثر

 محدود را گذرا خورشيدی تابش شرایط ردیابی برای آن توانایی كه

 P&O روش عملکرد بهبود مقاله این های بخش از یکی. كند می

 مد كنترل روش طریق از افق جهت در گام خطای بينی پيش با

 روش. باشد می شبکه، به متصل PV های سيستم برای بين پيش

 در معمولی P&O روش به نسبت سریعتری پاسخ پيشنهادی

 . دارد اتمسفر سریع تغييرات شرایط

 3، ميالد دولتشاهی2آباده پور ، جواد1یانخعلی احمدی سعيد
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 افزاینده كه DC/DC مبدل یک طریق از را توان تواند می PV آرایه

 شبکه به شبکه، به متصل یکسوكننده یک و است خروجی ولتاژ

 مبدل عنوان به فالیبک مبدل یک مقاله این در. دهد انتقال

DC/DC طریق از فالیبک مبدل خروجی توان. است شده انتخاب 

 جدا، توان كنترل برپایه بين پيش مدل با شده كنترل یکسوكننده

 . یابد می انتقال ac شبکه به

 در فاز تک یکسوكننده برای توان كنترل های روش از بسياری

 كنترل پروسه اصل، در[. 15-12] است شده ارائه گذشته ساليان

 شده گيری اندازه اصلی ac ولتاژ فاز زاویه و اندازه اطالعات نيازمند

 PLL ماژول حال هر به. باشد می( PLL) فاز كننده دنبال حلقه با

 می  پایين را خروجی سيستم عملکرد غيرخطی، قسمت عنوان به

: جمله از است، نيازمند عمل این برای دیگری تعداد عالوه به. آورد

 كنترل برپایه( SRF) شده تنظيم درست سنکرون مرجع قالب

 خازن ولتاژ كنترل و( PWM)پالس پهنای مدالسيون ،PI كننده

 عملکرد آوردن دست به برای ها ماژول این طراحی. DC لينک

 كنترلی روش اگر ترتيب، بدین. باشد می پذیر چالش مطلوب

 خواهد خوب شود ارائه ها ماژول این بدون ساختن برای جدیدی

 طراحی قيمت و نماید تر ساده را كنترل الگوریتم تواند می كه بود،

 . دهد كاهش را

 كنترل به نياز كامال و باشد می آسان MPC برپایه پيشنهادی روش

 این در. كند می برطرف را مدالسيون مرحله یک و PI های كننده

 جدا رآكتيو و حقيقی توان كنترل به MPC مفهوم مقاله،

 كنترل در. یابد می گسترش فاز تک شبکه به متصل یکسوكننده

 جاسازی توان كنترل پروسه درون همزمانی تابع پيشنهادی كننده

 مدالسيون ماژول به. نيست نياز PLL واحد به بنابراین است؛ شده

 طراحی پيچيدگی كه نيست نياز MPC با پيشنهادی روش برای

 كننده كنترل كه دهد می نشان نتایج. دهد می كاهش را سيستم

 2 شکل. دارد خوبی دیناميک و پایدار حالت عملکرد پيشنهادی

 شده كنترل كامل شبکه به متصل PV سيستم عمومی شماتيک

 .دهد می نشان را بين پيش های روش با

 بيناساس مدل كنترل پيش  -2

( در الکترونيک قدرت با MPCبين )عمل مدل كنترلی پيش

های توان باال برای عملکرد 1980فركانس كليدزنی پایين به دهه 

 MPCهای كليدزنی باالی الگوریتم . فركانس[11,10]گردد برمی

 

 [1]متصل شده به شبکه PV. شماتيک كلی سيستم و كنترل قابل پيش بينی مدل ارائه شده برای سيستم  1شکل
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سبب استفاده گسترده در نيازمند زمان محاسبه طوالنيست، بدین

های آن زمان عملی نبود. در دهه گذشته با بهبود ميکروپروسسور

در الکترونيک قدرت با فركانس  MPCسرعت باال، توجه به عملکرد 

 .  [7,8,15]توجهی افزایش یافته است شکل قابلكليدزنی باال به

بينی رفتار آینده متغيرهای پيش MPCترین خصوصيت اصلی

باشد. تا یک زمان مشخص در آینده می [12,15]كنترل مطلوب 

بين برای تعيين حالت كليدزنی بهينه با متغيرهای كنترل پيش

سازی یک تابع قيمت استفاده شده است. مدل زمان حداقل

تواند بينی میشده برای پيشگسسته متغيرهای كنترل استفاده

 : [6]عنوان مدل حالت پایدار به صورت زیر ارائه گردد به

( 1) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

x k Ax k Bu k

y k Cx k Du k

  

 
 

های آینده، مراجع و یک تابع قيمت كه برای در نظر گرفتن حالت

 :[13]های آینده به صورت زیر می توان بدست آورد تحریک

      , ,...,g f x k u k u k N  

باید برای یک فاصله از پيش تعریف شده  gشده تعریفتابع قيمت 

-می Nهای بهينه حداقل گردد؛ یک رشته از محرک Nدر زمان 

تواند فقط اولين عنصر كننده میتواند تخمين زده شود كه كنترل

 از رشته را به كار بگيرد:

   1 0 ... 0 arg.min.u k g 

از یک دسته جدید سازی با استفاده در هر زمان نمونه مشکل بهينه

گردد تا یک رشته جدید از شده حل میگيریاز اطالعات اندازه

 های بهينه تعيين گردد. محرک

 2های الکترونيک قدرت در شکل برای مبدل MPCطرح عمومی 

های اندازه . در این بلوک دیاگرام متغير[7]نشان داده شده است 

شده گيری X K اند تا محاسبات در مدل استفاده شده

 1X K  شده برای تمامی متغيرهای كنترلn  حالت كليدزنی

ممکن را، تخمين بزنند. این محاسبات سپس با استفاده از یک 

ها را با مقادیر مرجع تابع قيمت كه آن 1X K   با در نظر

شوند. كند، ارزیابی میاحی مقایسه میهای طرگرفتن محدودیت

شود. انتخاب و برای مبدل بکار گرفته می Sدرنهایت، محرک بهينه 

سازی می تواند به صورت برای حداقل gشکل عمومی تابع قيمت 

 بندی شود:زیر فرمول

1 1 1 2 2( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

... ( 1) ( 1)n n n

g X K X K X K X K

X K X K





 



             

      

 

 باشد.ضریب وزن یا ارزش برای هر هدف می كه در آن 

 
 برای مبدل های الکترونيک قدرت MPC. شماتيک كلی 2شکل

ردیابی نقطه ماكزیمم توان با استفاده از مدل كنترل  -3

 بينپيش

انتخاب شده  DC/DCعنوان یک مبدل یک مبدل فالیبک برای به

حالت گند كه تعيين می MPCجریان مرجع را برای  P&Oاست. 

. این روش خطای [15] 3كند، شکل كليدزنی بعد را تعيين می

سازی تابع كند و برپایه آن بهينهبينی میزمان نمونه بعد را پيش

رسم شده است، حالت كليد زنی  4، همانطور كه در شکل gقيمت 

بين جریان، ولتاژ كننده پيشهای كنترلتعيين خواهد شد. ورودی

باشند. با مشتق گيری از و جریان مرجع می PVو جریان سيستم 

دسته زمان گسسته معادالت رفتار متغير كنترل می تواند در نمونه 

بينی شود. روش پيشنهادی بر این اساس است پيش kزمان بعدی 

بينی شده صفر، در پيش MPPدر  PVكه شيب منحنی توان آرایه 

 باشد. سمت چپ آن مثبت و در سمت راست آن منفی می

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  
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دسته زمان گسسته معادالت مبدل فالیبک نشان داده شده در 

و زمانی  3و  2، زمانی كه كليد روشن است توسط معادالت 2شکل 

 . [12]شود داده می 5و  4كه كليد خاموش است توسط معادالت 

( 1) ( ) ( )s
PV PV PV

T
i k v k i k

L
   

( 1) 1 ( )s
C C

T
v k v k

RC

 
   

 

 

( 1) ( ) ( )s
PV PV C

T
i k i k v k

Ln
   

( 1) ( ) 1 ( )s s
C PV C

T T
v k i k v k

nC RC

 
    

 
 

اكنون پس از تعيين جریان مرجع با استفاده از شيوه نشان داده 

 دست آید:تواند به صورت زیر به، تابع قيمت می3شده در شکل 

0,10,1 ( 1)
SS PV refg i k i
    

باشد. حالت كليدزنی نهایی می gهدف حداقل سازی تابع قيمت 

 4تواند با استفاده از شيوه رسم شده در شکل می MPPTبرای 

 تعيين گردد. 

 

برای مشخص كردن جریان مرجع با استفاده از  MPC. پروسه ی 3شکل

P&O 

 

 MPC-MPPT. پروسه ی 4شکل

 بين توان جدا مدل كنترل پيش -4

در شکل  رسم  پل معمولیساختار یکسوكننده متصل به شبکه نيم

های های زیادی در مقاالت از توپولوژیشده است. مثال

یکسوكننده كه دارای قابليت انتقال توان توليدشده توسط منابع 

. جدول [7-4,5]باشد، وجود دارد می acتجدیدپذیر به شبکه توان 

های عنوان یک تابعی از حالتبه oVليستی از ولتاژ خروجی  1

)كليدزنی و تابع  )t  كه پالریته مطلوب ولتاژ خروجی را فراهم

ارائه شده، كه  0و  1باشد. حالت كليدها به صورت كند، میمی

یعنی كليد روشن  1یعنی كليد خاموش است و حالت  0حالت 

باشد. مدل زمان گسسته یکسو كننده به صورت زیر حاصل می

 گردد. می

0( 1) ( ( ) ( ) ( ) ) ( )s
g g g esr g

T
i k V k V k i k R i k

L
      

( )o dcV t V   

 كه در آن:

                          
1 4 2 3( ) ( ) ( ) ( ) ( )t S t S t S t S t   

 . حالت های كليد زنی اینورتر متصل به شبکه1جدول

 

(6)  

(7)  

(8)  

(9)  

(10)  

(7)  

(8)  

(9)  
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برای كنترل مقدار توان رآكتيو خروجی یکسوكننده متصل به 

( برای OSGماژول اضافی توليد سيگنال قائم )شبکه تکفاز، یک 

ساخت سيگنال قائم جریان ولتاژ شبکه نياز است. با این پروسه، 

ای تواند برپایه تئوری توان لحظهمقادیر توان رآكتيو شبکه می

 بدست آید:

1
( )

2
g g g gP V I V I        

1
( )

2
g g g gQ V I V I        

gVكه در آن    وgV  های خروجی ماژول سيگنالOSG  با

gV  ورودی ، وgI   وgI  های خروجی ماژول سيگنالOSG 

با هدف حداقل سازی كه  gباشند. تابع قيمت ورودی می gIبا 

شامل توان اكتيو و رآكتيو می باشد، می تواند به صورت زیر 

 بندی شود:فرمول

( 1) ( 1) ( 1) . ( 1) ( 1)ref out ref outg k P k P k Q k Q k         

رسم شده است. توان رآكتيو  5جزئيات الگوریتم كنترل در شکل 

 گردد. نقطه توان حداكثرمرجع توسط اپراتور شبکه فراهم می

-، دستور توان رآكتيو میPVاز آرایه  MPPTشده توسط تعيين

 باشد.

 شبيه سازی و نتایج آن -5

 متلب سيمولينک در PV سيستم برای پيشنهادی كننده كنترل

 استفاده PV های سيستم I-V و P-V است. مشخصات شده مدل

 رسم 7 شکل در تابش مختلف های سطح برای مقاله این در شده

 PV ماژول عنوان به SUNPOWRE SPR-305-WHT .است شده

 باشد می ثانيه ميکرو 10 برداری نمونه زمان. است شده استفاده

 P&O روش با MPPT برای بين پيش مد كنترل مقاله این در

نتایج شبيه سازی  11-8شکل های  .است شده مقایسه معمولی

MPC-MPPT دهند. سيستم تحت تغيير پيشنهادی را نشان می

 ثانيه آزماش شده است، سطح تابش از 2سطح تابش در زمان دو 

 

 برای كنترل توان جدا شده MPCپروسه ی  .5شکل

2/W m1000 2به/W m1250  .تغيير كرده است-MPC

MPPT رسم شده  13و  12های پيشنهادی همانطور كه در شکل

معمولی عملکرد دیناميکی  P&Oاست در مقایسه با روش 

در  PVسریعتری دارد. با در نظر گرفتن عملکرد پيوسته سيستم 

 MPPTطی سال مقدار انرژی اضافی دریافت شده توسط روش 

 باشد، بویژه تحت شرایط آسمان ابری.توجه میپيشنهادی قابل

سازی ولتاژ، جریان و توان سمت شبکه با استفاده از نتایج شبيه

برای تغيير گام در سطح تابش خورشيدی  MPCكنترل توان جدا 

W/2از  m1000  2تا/W m1250  رسم شده  17-14در شکل

در  MPPاست. توان رآكتيو مرجع صفر و توان اكتيو مرجع برپایه 

شده است،  گردد همانگونه كه نشان دادهتعيين می PVسمت 

جریان سمت شبکه  THDضریب توان واحد بدست آمده است. 

، شکل [26]است  IEEEباشد كه طبق استاندارد می %1.98تقریبا 

. نتایج شبيه سازی بهصورت تجربی با ساخت روش كنترل با 18

(10)  

(11)  

(12)  
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dSPACE ds1007 اعتبارسنجی می 20و  19های مطابق شکل-

رسم شده است تا نتایج  21تجربی در شکل  FFTگردد. آناليز 

 شبيه سازی را اعتبار بخشد. 

 

 آرایش)شکل پایين(  P-Vو )شکل باال( I-V. مشخصه های 7شکل

 

 . شکل موج جریان )باالیی( و ولتاژ )پایين( سمت شبکه8شکل

 

 شبکه(. توان اكتيو )باالیی( و توان راكتيو )پایينی( خروجی )سمت 9شکل

 

 PV. جریان خروجی 10شکل

 

 buck. ولتاژ خروجی مبدل 11شکل

 گیرینتیجه  -6

بينی خطا در برای پيش MPCكه از  MPPTاین مقاله یک روش 

كند، برداری بعدی قبل از سيگنال كليدزنی استفاده میزمان نمونه

همچنين برای كنترل توان خروجی یک  MPCدهد. ارائه می

شود و بدون نياز به یکسوكننده متصل به شبکه تکفاز استفاده می

-پيش MPPTشود. روش سازی ساخته میبرای همزمان PLLیک 

های گردد و فواید و بهبودمقایسه می P&Oبين پيشنهادی با روش 

كه دهد دهد. نتایج نشان میرا نشان می MPPTی سرعت و بازده

 MPCبا استفاده از روش  MPPبرای خطای حالت پایدار یکسان 

 شود.ردیابی می P&Oبسيار سریعتر از روش 
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