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-DCهای فتوولتاییک، عالوه بر اینورتر از مبدل در بسیاری از سیستم

DC مقاله به منظور شود. در این نیز به منظور انتقال توان استفاده می

تنظیم ولتاژ تولیدی توسط مولد فتوولتاییک و با توجه به ماهیت غیر 

 DC-DCخطی آن، از کنترل کننده غیر خطی مد لغزشی بر روی مبدل 

شود. اثر استفاده از کنترل کننده مد لغزشی بر اساس سطح استفاده می

تحلیل و لغزش ارائه شده،برای نخستین بار در سیستم فتوولتاییک مورد 

است تا بتواند در مقایسه با مطالعات انجام شده، در بررسی قرار گرفته

ها، تری از تغییرات سطوح تابش و نیز قطع اتصاالت پنلمحدوده وسیع

باشد، تضمین کند. همچنان هدف کنترلی را که همان تنظیم ولتاژ مولد می

عات اخیر ساز متلب به دست آمده است و با مطالنتایج در محیط شبیه

 شود.مقایسه می

سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه، کنترل کننده  —های کلیدی  هواژ

 .مبدل افزاینده، مقاوم، سریع  مد لغزشی،

 مقدمه  .1

ای در تولید برق، در هر دو حالت مولدهای فتوولتاییک، کاربرد گسترده

بازده و  وجود این مولدها کممتصل به شبکه و منفصل از شبکه دارند. با این

گران هستند. به منظور افزایش بازده و جبران هزینه ساخت، دو رویکرد 

وجود دارد: رویکرد اول بر مبنای تغییر در ساختمان مولد فتوولتاییک در 

مرحله ساخت و در کارخانه است تا هم هزینه را کاهش دهند و هم بازدهی 

های متصل به ل مبدلمولد را افزایش داده باشند. رویکرد دوم بر مبنای کنتر

.  هدف این مقاله، استفاده از رویکرد دوم است بنابراین کنترل [1] مولد است

که در کلیه شرایط محیطی، گیرد به نحویمولد از طریق مبدل انجام می
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 استفاده از کنترل کننده غیرخطی مد لغزشی در سیستم فتوولتاییک با هدف بهبود تنظیم ولتاژ تولیدی مولد

ه مجموعه مولد بیشترین توان از مولد کشیده شود. از این به بعد ب

شود. مبدلی های متصل به آن، سیستم فتوولتاییک گفته میفتوولتاییک و مبدل

افزاینده است.  DC-DCشود، مولد که عمل کنترل بر روی آن انجام می

گیرد و از سیستم مورد نظر در حالت متصل به شبکه مورد بررسی قرار می

ه به ماهیت غیرخطی مولد شود. با توجاینورتر جهت تبدیل توان استفاده می

هایی که بر های مذکور نیز غیرخطی هستند. کنترل کنندهفتوولتاییک، سیستم

شوند تا بیشترین توان را از مولد استخراج کنند، ها استفاده میروی مبدل

های خطی از تقریب ممکن است خطی یا غیر خطی باشند. در کنترل کننده

دست آوردن ضرایب کنترل کننده  در اطراف نقطه کار مشخصی، برای به

شود بنابراین عملکرد مناسب کنترل کننده در تمام نواحی کار استفاده می

های غیرخطی مطلوب شود لذا کنترل کننده-سیستم فتوولتاییک، تضمین نمی

های غیرخطی از که در کنترل کنندهتر هستند، عالوه بر این به دلیل آن

تری نیز شود، کنترل کننده پاسخ سریعنمیمدوالسیون پهنای باند استفاده 

توان کنترل کننده تطبیقی، کنترل های متداول می. از کنترل کننده[2]دارد 

کننده بر اساس مفهوم تعادل انرژی و کنترل کننده مد لغزشی و ... را نام برد، 

ازی کنترل کننده مد لغزشی ساده و ارزان است لذا در این سدر این میان پیاده

مقاله از این کنترل کننده به منطور تنظیم ولتاژ تولیدی مولد در اطراف نقطه 

شود. سطح لغزش ارائه شده در کنترل کننده برای نخستین بیشینه استفاده می

تر و شود و بیانگر پاسخ سریعبار بر روی سیستم فتوولتاییک استفاده می

تر در قیاس با مطالعات اخیر درباره استفاده از کنترل کننده مد لغزشی بر دقیق

 باشد. روی سیستم می

-از مفاهیم اساسی و پایه در کنترل کننده مد لغزشی، سطح لغزش می

-باشد. دستیابی به سطح لغزش با عمل کلیدزنی و نیز باقی ماندن دینامیک

سی بوده که به ترتیب دسترس های سیستم بر روی آن از شروط اسا

شوند. در نگاهی کلی پذیری)ترنسورسالیتی( و شرط کنترل معادل نامیده می

های ای را بین دینامیکتوان چنین بیان کرد که سطح لغزش رابطهو گذرا می

کند. وجود سیگنال سیستم تعریف بر اساس اهداف کنترلی، تعریف می

باشد. از مفهوم دسترس پذیری میکلیدزنی در مشتق زمانی سطح لغزش به 

طرف دیگر اگر چه سطح لغزش دسترس پذیر باشد اما باید بتوان تضمین 

های سیستم به کرد که در ناحیه عملکرد سیستم، با عمل کلیدزنی، دینامیک

نحوی خواهند بود که همواره رابطه سطح لغزش برقرار باشد به عبارت 

بایست سیگنال کلیدزنی ین منظور میدیگر اهداف کنترلی برآورده شود. به ا

های سیستم بر روی سطح لغزش قرار دارند و نیز در حالتی که دینامیک

مشتق زمانی سطح لغزش صفر است در بازه باز صفر و یک قرار گیرد. 

خروج از این بازه به مفهوم دور شدن از سطح لغزش، ناپایداری کنترل کننده 

 .[3]کنترلی است و نهایتا عدم برآورده شدن اهداف 

 و پیشینه تحقیق تئوری .2

در ادامه مطالعات پیشین در زمینه استفاده از کنترل کننده مد لغزشی در 

گردد و مزایا و معایب این کنترل کننده ها های فتوولتاییک بررسی میسیستم

 DC-DCب ذکر شده، کنترل بر روی مبدل بیان خواهد شد. در کلیه مطال

 شود.انجام می

-مشتق آن باشد، آن X2خطای ولتاژ خروجی مبدل افزاینده و  X1اگر 

 اند:گاه سطوح لغزشی زیر، مورد بررسی قرار گرفته

، که درآن  S=X1+K1X2( به صورتCSMCسطح لغزشی مرسوم ) -

K1  همگرایی به این سطح، مجانبی است [4]مقداری حقیقی و مثبت است .

 .به عبارت دیگر خطا در زمان محدود، صفر نخواهد شد

1(: به صورت TSMC) 1سطح لغزش ترمینال-2  12

n

t
XS K X  

 nمثبت و  K1. [5]پیشنهاد شد که در آن رابطه بین متغییرها، غیر خطی است

مثبت و کوچکتر از یک است. برخالف سطح لغزش مرسوم، همگرایی به 

این سطح مطلق است و نیز سرعت همگرایی آن بیشتر از سطح لغزشی 

1مرسوم است. رابطه غیر خطی 

n

X
موجب بهبود سرعت همگرایی در  

با  .ی( خواهد شدنقاط نزدیک به نقطه تعادل و همگرایی مطلق )غیر مجانب

که همگرایی را در نقاط نزدیک به سطح این وجود، همین عبارت در حالی

که دهد، سرعت همگرایی در نقاط دور از نقطه تعادل را به علت آنبهبود می

n دهد و لذا در مورد نقاط دور از سطح، باشد، کاهش میکوچکتر از یک می

تر از سطح لغزشی مناسب کنترل کننده مد لغزشی بر مبنای سطح مرسوم،

ترمینال است. در جهت رفع این مشکل سطح دیگری به نام سطح لغزش 

-ترمینال سریع پیشنهاد شد که ترکیبی از سطح مرسوم و سطح ترمینال می

باشد. از معایب دیگر استفاده از سطح ترمینال، آن است که با منفی شدن 

 سیگنال خطا، رابطه کسری غیر حقیقی است. 

(: استفاده از سطح لغزش FTSMCلغزش ترمینال سریع ) سطح-3

ترمینال در مقایسه با سطح لغزش مرسوم، در کنار مزایای آن مانند همگرایی 

مطلق، باال بودن سرعت همگرایی در نقاط نزدیک به سطح، معایبی چون غیر 

در شرایطی که خطا منفی باشد و کند بودن سرعت همگرایی  Sحقیقی شدن 

نقاط دور از سطح را دارد. به منظور بهبود سرعت همگرایی به سطح در 

سطح ترمینال، سطح لغزش ترمینال سریع معرفی شد که به صورت 

1 1 2 12
n

ft
S X K X K X    و به عبارتی، ترکیبی از سطح مرسوم و سطح

                                                           
1
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ترمینال است. همگرایی آن در نقاط نزدیک به نقطه تعادل، مانند سطح 

تر از سطح مرسوم و همگرایی آن در نقاط دور از عترمینال، مطلق و سری

تر از سطح مرسوم است. با این وجود، همچنان در نقطه تعادل سریع

منفی باشد، رابطه نمایی حقیقی نخواهد بود. در جهت رفع  X1که صورتی

این مشکل و در نتیجه بهبود سطح مذکور، سطح ترمینال سریع بهبود یافته به 

 شود:زنویسی میصورت رابطه زیر با

(1) 
1 1 2 1 12

( )
n

ft
S X K X K X sign X   

، همان تابع عالمت است. اثر این سطح در signو  n<1>0که در آن 

بر روی مبدل افزاینده با ولتاژ ورودی ثابت و به منظور تنظیم  [6]مرجع 

ولتاژ خروجی در شرایط عدم قطعیت پارامترها مورد بررسی قرار گرفته 

استفاده  PVاست. در این مقاله، برای نخستین بار از سطح مذکور در سیستم 

شود. سیگنال مقایسه می [7]شود و در ادامه اثر آن با سطح خطی مرجع می

X1 سیگنال خطای ولتاژ ،PV  از یک پیش  [7]است. در این طرح مانند منبع

-فیلتر مرتبه دو برای پایدارسازی سیستم بر روی سطح لغزش استفاده می

شود، زیرا شرط کنترل معادل، موجب محدود شدن مشتق زمانی ولتاژ مرجع 

جا که ولتاژ مرجع توسط الگوریتم اغتشاش و مشاهده، از نوع شود. از آنمی

نهایت خواهد شد و به پله است لذا مشتق زمانی آن در لحظه اعمال پله، بی

های سیستم فتوولتاییک از سطح دلیل نقض شرط کنترل معادل، دینامیک

شوند. بنابراین با ناپایدار شدن کنترل کننده، اهداف کنترلی لغزش دور می

برآورده نخواهد شد.در ادامه برخی از مطالعات انجام شده در زمینه استفاده 

-م فتوولتاییک مورد بررسی قرار میهای مد لغزشی در سیستاز کنترل کننده

 PVاغلب به منظور تنظیم ولتاژ  1شکل گیرد.ساختار کنترلی ارائه شده در 

درجهت دنبال کردن ولتاژ مرجع که توسط الگوریتم اغتشاش و مشاهده 

از بار و  عالوه بر این حذف نوسانات ناشی .رودایجاد شده به کار می

 تغییرات محیط و عدم قطعیت پارامترها نیز باید به درستی انجام شود.

 

 PIDبر اساس کنترل کننده  PV: طراحی سیستم 1شکل 

در اطراف  PVمورد استفاده از مدل خطی سیستم  PIDکنترل کننده 

ت سیستم کند. این در حالی است که ماهینقطه کار مشخصی استفاده می

فتوولتاییک، اساسا غیر خطی است. بنابراین در جهت تضمین عملکرد 

مناسب در تمام نقاط کار، ملزم به استفاده از کنترل کننده دیگری هستیم که 

 تر بوده و تنها به خطی سازی وابسته نباشد. مقاوم

های کنترل کارهای ارائه شده در این بخش بر اساس استفاده از روشراه

و حذف نوسانات  PVمد لغزشی است که با هدف تنظیم ولتاژ  کننده

ها در سیگنالی که خطای آن شود. تفاوت این روشفرکانس پایین انجام می

باشد.اولین بررسی مربوط به کنیم و یا تفاوت در سطح لغزش میرا صفر می

رودی مبدل افزاینده به کمک کنترل جریان ، بر اساس تنظیم جریان و2شکل 

 باشد.سلف می

 

 [8] بر اساس کنترل جریان سلف. PV: طرحی از سیستم 2شکل 

گیری شده و به نمونه PVاز ولتاژ و جریان منبع  2شکل مطابق 

شود تا ولتاژ نقطه بیشینه را بدست داده می اغتشاش و مشاهدهالگوریتم 

-عمل می Gicبعنوان ولتاژ مرجع برای کنترل کننده  نقطه بیشینه آورد. ولتاژ 

را به ولتاژ  irefخطی بر مبنای تابع تبدیلی است که  کنترل کننده Gicکند. 

PV دهد. کنترل کننده ربط میGic  متصل  کنترل کننده مد لغزشیبه ورودی

بر اساس ولتاژ  کنترل کننده مد لغزشیاست، بعبارتی جریان مرجع را برای 

سطح لغزش باشد، آنگاه تعاریف زیر S کند. اگر تنظیم می PVمرجع 

 برقرارند:

(2) 
L ref

S i i 
 

انجام گرفته  PVبر اساس خطی سازی مدل  Gic طراحی کنترل کننده

که مدلی از امپدانس در نقطه کار  RMPPبا  Gicاست. الزم است بیان شود که 

PV .است، رابطه دارد 

شود لذا از آنجا که نقطه کار با تغییرات بار و شرایط محیطی جابجا می

 PVهت تضمین عملکرد مناسب در تمام نقاط کاری مولد این طراحی در ج

نامناسب است. از طرف دیگر، همگرایی به سطح لغزشی به کار رفته از نوع 

مجانبی است، بنابراین در عمل خطای جریان صفر نخواهد شد. در نتیجه به 

را مستقل از  کنترل کننده مد لغزشیدنبال یافتن روشی دیگری که 
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 استفاده از کنترل کننده غیرخطی مد لغزشی در سیستم فتوولتاییک با هدف بهبود تنظیم ولتاژ تولیدی مولد

نماید، کنترل کننده دیگری بر مبنای  PVار مربوط به مولد پارامترهای نقطه ک

 پیشنهاد شد. [1]مرجع 

: اساس این PVطرح دوم، تنظیم جریان عبوری از خازن موازی با منبع 

 است.  Lکنترل کننده تنظیم جریان سلف 

 

 .[9]. ساختار کنترلی بر اساس کنترل جریان خازن ورودی 3شکل 

 شود.سطح لغزش به صورت زیر تعریف می

(3) 
C inin

i C vrS i i  
 

 باشد. ( می4بر اساس رابطه ) Gvطراحی کنترل کننده 

(4) ( ) 1

( ) .
inref

PV

C in

V s

I s C s
 

 
در روش کنترلی مذکور از فیلتر مرتبه اول برای محدود کردن شیب 

شود. اده میتغییرات ولتاژ مرجع در جهت پایداری سطح لغزشی، استف

باشد. در مقایسه با روش قبل ( میVrefخروجی فیلتر مذکور، ولتاژ مرجع )

در نقطه کار مشخصی، وابسته  PVکه در آن کنترل کننده به پارامترهای منبع 

بود )در طرح قبل، کنترل کننده خطی عالوه بر وابستگی به نقطه کار، به 

ین روش به دلیل عدم وابستگی است(، ا وابسته نیز نقطه کار در RMPPاندازه 

، Gvتری است با این وجود کنترل کننده به پارامترهای منبع، روش مناسب

 PVتواند در تمام نواحی کار ( است. بنابراین نمیPIیک کنترل کننده خطی )

 از دقت کافی برخوردار باشد.

طرح سوم: استفاده از کنترل کننده مد لغزشی در کنترل ولتاژ سیستم 

، سطح 2112تاییک بدون خطی سازی در اطراف نقطه کار: در سال فتوول

از سطح مذکور در کنترل مد لغزشی  2116لغزش مرسوم معرفی شد، سال 

طرحی از سیستم فتوولتاییک  4شکل (. [7]سیستم فتوولتاییک شد )مرجع 

دهد. کنترل ، نشان میPVمذکور را به منظور تنظیم ولتاژ خروجی مولد 

کننده مورد استفاده غیر خطی است و معایب ناشی از استفاده از کنترل کننده 

خطی در اطراف یک نقطه کار را ندارد، با این وجود سطح مذکور از نوع 

ن همگرایی آن مجانبی بوده و خطا صفر سطح لغزشی مرسوم است بنابرای

 شود.نمی

 

 . استفاده از کنترل کننده مد لغزشی بدون استفاده از مفاهیم خطی سازی.4شکل 

 :[7] استشده  تعریف یربه صورت ز 4به شکل لغزش مربوط  سطح

(5) 
1 2

( ). .
C inin

i pv ref C
V V K i Ks   

 

پیش فیلتر مورد استفاده از نوع مرتبه دو است و بنابراین یک مرتبه باالتر 

باشد. این طرح به خوبی از عهده حذف نوسانات از پیش فیلتر طرح قبل می

 .بر آمده است DC-DCفرکانس پایین ناشی از اتصال اینورتر به مبدل 

 مطالب اصلی  .3

، از نوع دو 5بق شکل سیستم فتوولتاییک مورد مطالعه در این مقاله مطا 

ای است. در کنترل کننده مد لغزشی مورد استفاده در مطالعه مذکور از مرحله

شود و نتاای  حاصال باا    سطح لغزشی ترمینال سریع بهبود یافته، استفاده می

 گردد.، مقایسه می[7]کنترل کننده مد لغزشی مرجع 

GRID
PV 

array INVERTER

U

Cin Cb

L

Vpv

+

-

×

 

P&O

+-

Pre-filter

SMC

Vb

+

-

Vref

Ipv

 
 ای مورد مطالعه در مقاله: سیستم فتوولتاییک دو مرحله5شکل 

 های سیستم فتوولتاییک مورد مطالعه:دینامیک .3.1

 آمده است. (7)و  (6)در روابط  DC-DCهای مبدل دینامیک

(6) 
in

pv

C in pv L

dV
i C i i

dt
  

, 

(7) 
(1 ).L

L pv b

di
V L V u V

dt
   

. 
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 که در آن:

ipv ،جریان تزریقی از منبع فتوولتاییک به سیستم فتوولتاییک 

iL ،جریان عبوری از سلف مبدل افزاینده 

u ،سیگنال کنترلی کلیدزنی 

Vb  ولتاژ دو سر خازنCb  مان ولتاژ تزریقی به اینورتر ( که ه6)شکل

 باشد.است، می

 ipv  شود:محاسبه می (8)از رابطه 

(8) .
( 1)PVV

pv SC R
i i I e


  

 

IR  جریان اشباع معکوس وα  معکوس ولتاژ حرارتی است. پس از

ننده شامل سطوح های سیستم فتوولتاییک، به معرفی کنترل کمعرفی دینامیک

لغزش و بررسی شرایط پایداری کنترل کننده شامل دسترس پذیری سطح 

-های نامبرده بر روی سطح لغزش میلغزش و شرط برقراری دینامیک

 پردازیم. 

 ارائه کنترل کننده مد لغزشی با سطح بهبود یافته: .3.2
سطح لغزش به کار رفته در این مقاله، سطح لغزش ترمینال سریع بهبود 

ته است که برای نخستین بار بر روی سیستم فتوولتاییک بررسی و تحلیل یاف

در مقدار ولتاژ مرجع ارائه  PVشود. هدف تنظیم ولتاژ خروجی مولد می

شده توسط الگوریتم اغتشاش و مشاهده است، لذا سطح لغزش ترمینال 

 (، تعریف1) صورت معادلهسریع بهبود یافته را برای سیستم فتوولتاییک، به

 کنیم:می

(1) 
1 2

( ) . . ( ) .
n

pv ref pv ref pv ref Cin
S V V K V V sign V V K i     

 

 Cinولتاژ دو سر خازن  Vpvجریان عبوری از خازن، iCinکه در آن، 

ولتاژ تولیدی  Vref( و به عبارتی ولتاژ تولیدی منبع فتوولتاییک،و 6)شکل 

 باشد.توسط الگوریتم اغتشاش و مشاهده، پس از عبور از فیلتر مرجع می

های مبدل پیشنهادی شامل معرفی دینامیکدر ادامه، تحلیل روش 

افزاینده با فرض ولتاژ ورودی متغیر و بررسی شروط دسترس پذیری 

)ترنسورسالیتی( و باقی ماندن روی سطح )شرط کنترل معادل( بر اساس 

مفاهیم کنترل مد لغزشی بر روی سطح لغزشی ترمینال سریع بهبود یافته 

 شود. انجام می

ری )ترنسورسالیتی( بررسی شرط دسترس پذی .3.3

 در سطح پیشنهادی
در مشتق زمانی  uشرط دسترس پذیری تضمین حضور سیگنال کنترلی 

( برقرار 11تابع کلیدزنی است. به عبارتی باید شرایطی را یافت که رابطه )

 باشد.

(11) 
0

d dS

du dt


 

 آید.بدست می (11)مشتق زمانی تابع کلیدزنی، به صورت رابطه 

 

 
.

2

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

pvVpv pvref SC

R pv b

dV dVdV didS u
A K I e V V

dt dt dt dt dt L L






     

 

(11) 

 که در آن

iSC  جریان اتصال کوتاه منبعPV های آن است،و از مشخصه α 

ولتاژ  Vref ولتاژ تولیدی توسط منبع فتوولتاییک، Vpv معکوس ولتاژ حرارتی،

 افزاینده و اینورتر،ولتاژ محل اتصال مبدل  Vb خروجی از فیلتر منبع،

1

1
(1 . . )

n

pv ref
A K n V V



  
پارامترهای مربوط به  nو  K1 ،K2و  

 باشد.سطح لغزش می

( ) شرط دسترس 11(، برای برقراری رابطه )11با توجه به رابطه )

 (، برقرار باشد:12پذیری( باید رابطه )

(12) 
2 2. 0 0bV

K K
L

   
 

ح لغزش ترمینال سریع بهبود یافته، به شود سطگونه که مشاهده میهمان

(، 12در رابطه ) K2شرطی با عمل کلیدزنی قابل دسترس است که ضریب 

 مخالف صفر گردد.

 بررسی شرایط نقطه تعادل: .3.4
Ueq  از مساوی صفر قرار دادن تابع کلیدزنی و نیز مشتق زمانی آن به

د. مقادیر صدق کن Ueq<1>0آید و باید چنان باشد که در نامساوی دست می

و  1صفر و یک در نامعادله، به دلیل استفاده از سیگنال کنترلی است که تنها 

(، سپس مساوی صفر 11در رابطه ) (7)و  (6)است. با قرار دادن روابط  1

به جای سیگنال کنترلی  Ueqنهایت جایگذاری ( و در 11قرار دادن رابطه )

 آید:معادله زیر بدست می

(

13) 

.
.( ) . . . . . . 1pvVpv pvref SC b

eq R

b b pv

dV dVdV di VL L
U I e L

dt dt V dt V dt V
B
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 استفاده از کنترل کننده غیرخطی مد لغزشی در سیستم فتوولتاییک با هدف بهبود تنظیم ولتاژ تولیدی مولد

 

1که در آن  2.( . . 1) / .pv ref bB L K n V V V K  
 . 

و نیز اگر  Ueq<1>0، با فرض برقراری نامساوی (13)به کمک رابطه 

باشد،  VMPPT∆، اغتشاش و مشاهدهد شده توسط روش اندازه اغتشاش ایجا

 شوند:های زیر حاصل مینامساوی

(

14 

2 2

2

2

1
( ). ( )pv

Vref SC

R PV b

in

dV diK K
M K I e C V V

dt MK C M dt LM


     

 

(

15) 
2 2

2

2

1
( ).pv

Vref SC

R PV

in

dV diK K
M K I e C V

dt MK C M dt LM



    

 

1ها که در آن
( ( ) )

n

MPPT MPPT MPPT
C V K sign V V     

M  برابر است با: (15)و  14)در 

(16) 
11 . . ( ).PV ref PV refM K n sign V V V V    

(: سطح پیشنهادی، صفر شدن خطای K2محاسبه ضریب مشتق خطا )

Vpv-Vref آل نیست لذا همواره در جا که کلیدزنی ایدهدهد. از آنرا نتیجه می

 H/2ا نوسان وجود دارد. اگر اندازه نوسان ر  عمل در اطراف سطح لغزش،

 توان بر روی سطح لغزش چنین نوشت:گاه میتعریف کنیم آن

(17) 
20

2 2inPV ref C

H H
V V K i      
 

 به بیان دیگر:

(18) 
2 inCK i H 

 

باید بر  iCin∆به کنترل کننده مورد استفاده بستگی دارد و مقدار  Hمقدار 

 تعریف شود. (11)های عملی در فرکانس کلیدزنی و مطابق طبق محدودیت

(11) ( )

in

PV b PV
sw

C b

V V V
f

i LV





 

که بتوان به نحوی PVبا فرض نوسانات کوچک ولتاژ  (11)رابطه 

نوسانات جریان سلف وخازن را برابر دانست، به دست آمده است. چنین 

 دارد که مبدل افزاینده در ناحیه هدایت پیوسته کار کند. الزام میفرضی 

در روابط مذکور، مقادیر پارامترهای سیستم فتوولتاییک منطبق بر مقادیر 

-کیلوهرتز فرض می 15فرکانس کلیدزنی  (11)است. در رابطه  [7]مرجع 

آورده شده است،  1شود. بنابراین با توجه به مقادیر پارامترها که در جدول 

iCin∆  که مقدار با توجه به آن (18)به دست خواهد آمد. از رابطهH  به

آمپر است، به  H=1,667که با فرض بر آن K2کنترل کننده بستگی دارد، 

 آید.سادگی به دست می

 

 dVref/dt، (15)و (15)پیش فیلتر یا فیلتر مرجع: با توجه به روابط 

نهایت نیست، از آنجا که در الگوریتم یحدود باال و پایین محدود دارد و ب

شود. در لحظات اعمال ای اعمال میاغتشاش و مشاهده، ولتاژ به صورت پله

شود، لذا به نهایت میاغتشاش مذکور، اندازه مشتق زمانی ولتاژ مرجع بی

و  (15)منظور محدود کردن شیب تغییرات ولتاژ مرجع در محدوده روابط 

شود. ورودی فیلتر مذکور همان سیگنال اغتشاش و (، از فیلتر استفاده می15)

( است.فیلتر مذکور را پیش فیلتر یا 6)شکل  Vrefمشاهده و خروجی آن 

 نامیم.فیلتر مرجع می

 Ta، بازه اعمال اغتشاش ∆VMPPTدر صورتی که اغتشاش وارد شده را 

 گاه فیلتری مطلوب است که باشد، آن Vref و ولتاژ خروجی از فیلتر

ولتاژ مرجع را بدون باالزدگی، با زمان نشست کمتر از بازه اغتشاش 

Ta>ts .تنظیم کند 

تر از میان دو نوع فیلتر مرتبه اول و مرتبه دوم، فیلتر مرتبه دوم مناسب

توان الگوریتم اغتشاش و تر است، بنابراین میاست زیرا زمان نشست آن کم

کمتر در  Ta کار برد. مزیت استفاده از الگوریتم باتر بهکم Taای با مشاهده

که فیلتر، پاسخ افزایش دقت دنبال کنندگی بیشینه توان است. با فرض بر آن

باید یک شود. رابطه  ξگیریم که پله بدون باالزدگی داشته باشد نتیجه می

 باشد.ا یک میبرابر ب ξزیر، معادله فیلتر مرتبه دوم مذکور با 

(21) 2

2 2
2

ref n

MPPT n n

V W

V s W s W


   
است Wn/5.8 ، با توجه به فیلتر مرتبه دوم مذکور برابر باtsزمان نشست 

صدق کند. هرچه زمان  Ta>tsو باید مقداری را انتخاب کرد که در نامساوی 

شود که بتوان الگوریتم جا که موجب میتر باشد از آننشست کوچک

تر کار برد، لذا مطلوبتر بهکم Taبا امکان کوچک کردن اغتشاش و مشاهده 

را بیش از شود که نتوان آناست با این وجود محدودیت ساخت باعث می

در  Taکمتر از  50%حدودا  tsحد کوچک کرد. در این مقاله، زمان نشست 

 شود. نظر گرفته می

وزه در ح Vref، به صورت پله، ولتاژ مرجع ∆VMPPTبا در نظر گرفتن 

 :[7]آید زمان به صورت رابطه زیر بدست می

(21) ( ) (1 (1 ))nW t

ref MPPT n
V t V e W t


    

آید که مقدار به دست می (22)، رابطه (21)با مشتق گرفتن از رابطه 

 آید.بدست می t=1/Wnبیشینه مطلق آن در لحظه 
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(22) 2( )
( )nref

MPPT

W t

n

dV t
V W te

dt


 

 

، که در Wnولتاژ مرجع با پارامتر  ترین مقدار شیب تغییراتبیش

t=1/Wn ( ذکر شده است:23قابل محاسبه است، در رابطه ) 

(23) 
max( ).ref

n

MPPT

dV
e

dtW
V


 
(، به 15و ) (15)محدوده مجاز برای مشتق زمانی ولتاژ مرجع از روابط 

با حد  Wnشود، مقدار مشاهده می (23)ه گونه که از رابطآیند، هماندست می

باالی مشتق زمانی ولتاژ مرجع ارتباط مستقیم دارد، عالوه بر این، در عمل 

بر روی آن قابل  Wnای باشد که این مقدار از فیلتر مورد نظر باید به گونه

 سازی باشد. پیاده

مقداری حقیقی  K1که تحلیل روابط: با فرض آنمقادیر عددی حاصل از 

مقداری معلوم باشد و  K2تر از یک باشد، عددی مثبت و کوچک nو مثبت، 

، به کمک سعی و (23)و معادله  (15)و 14)نیز با درنظر گرفتن نامعادالت 

 آیند.، ستون سمت چپ، به دست می2مطابق با جدول  K1 ،nخطا ، مقادیر 

 : مقادیر سلف و خازن در ساختار سیستم فتوولتاییک مورد مطالعه1 جدول

 میکروفاراد Cin 66خازن ورودی 

 میکرو هانری22/5 سلف مبدل افزاینده

 یکرو فارادم DC 66خازن لینک 

 هرتز 51 فرکانس شبکه

 ولتMPPT 2گام تغییر ولتاژ توسط 

 ولت 34تا  Vb 24ولتاژ 

 ولت21تا PV 2محدوده تغییرات ولتاژ منبع 

 شبیه سازی و ارزیابی سیستم پیشنهادی  .4

، شکل سازی در محیط نرم افزار متلب، بر اساس شماتیک مداری شبیه

شود. یکی بر اساس کنترل کننده مد لغزشی با دو سطح لغزشی انجام می

( با عنوان سطح لغزشی بهبود یافته و دیگری با سطح 1مربوط به رابطه )

اند. سطح لغزشی مرسوم و نتای  حاصل از این دو نوع با هم مقایسه شده

برای کنترل مد لغزشی  [7]پیشنهاد و در مرجع  [4]لغزشی مرسوم در مرجع 

مورد بررسی قرار گرفته است. سطح لغزشی ترمینال سریع بهبود  PVسیستم 

پیشنهاد شده است و در این مقاله، برای نخستین بار اثر  [6]یافته، در مرجع 

، 6شکل شود. شماتیک مداری به صورت بررسی می PVآن بر روی سیستم 

 در متلب استفاده گردیده است.

ipv(vpv,isc) 1/s 1/Ci

1/s 1/Ci

1

SM Controller

+

+

+

+

-

-

-

-

× 

iSC

ipv iCin vpv

iLvL

u

vpv

vb

vref

 
 . کنترل مد لغزشی بر اساس خطای ولتاژ و جریان خازن ورودی.6شکل 

، 2جدول ضرایب سطح لغزشی ترمینال سریع در سیستم فتوولتاییک، در 

ضرایب مربوط به سطح لغزشی مرسوم به منظور انجام آورده شده است و 

 مقایسه با آن نیز در ستون مقابل آن ذکر شده است.

 سازی.. پارامترهای کنترلی مورد استفاده در شبیه2جدول

پارامترهای کنترلی سطح 

 لغزشی مرسوم

پارامترهای کنترلی سطح  

 لغزشی ترمینال سریع

0  0.129  
K1= -0/212 K1= 0/5 
K2=-0/417 K2=0/417 

سازی ساختار پیشنهادی جهت اشاره به شبیه Mها پسوند سازیدر شبیه 

کار رفته به [7]( و بدون پسوند در جهت اشاره به ساختار مرجع 8رابطه )

، به 2است. پارامترهای مورد استفاده در سطوح لغزش نیز مطابق با جدول 

 ت:اند. نتای  حاصل از مقایسه این دو ساختار در ادامه، در سه حالکار رفته

 تغییر معمول در شرایط محیطی،

 عدم قطعیت پارامترها،

 تغییر شدید در ولتاژ مرجع، آورده شده است.

 حالت اول: تغییر معمول در شرایط محیطی

در سیستم فتوولتاییک، چنانچه تغییر در شرایط محیطی مانند دما و 

ان شود. اگر به عنومی Vrefتابش، شدید نباشد منجر به تغییرات مالیم در 

رخ دهد، آنگاه اگر  0/01مثال تغییر مدکور در سیستم فتوولتاییک در ثانیه 

در ولتاژ مرجع تغییر مالیم صورت گرفته و در  11/1در ثانیه 3مطابق شکل 

کنندگی، اش بازگردد، در هر دو حالت کنترلبه حالت اولیه 0/018ثانیه 

بی ولتاژ مرجع را دنبال خوها پایدارند و ورودی مبدل افزاینده بهکنترل کننده

شود که عمل کنند و نیز مشاهده میو نوسانات فرکانس پایین را حذف می

دنبال کنندگی بیشینه توان در سیستم فتوولتاییک بر مبنای کنترل کننده مد 

تر از سیستم مذکور بر مبنای کنترل کننده مد ( سریع1لغزشی با سطح رابطه )

 لغزشی با سطح مرسوم است.
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 استفاده از کنترل کننده غیرخطی مد لغزشی در سیستم فتوولتاییک با هدف بهبود تنظیم ولتاژ تولیدی مولد

 
در صورت تغییرات مالیم شرایط  PV. مقایسه ولتاژ خروجی مولد 7 شکل

 محیطی.

 حالت دوم: عدم قطعیت پارامترها

گاه در ، متشکل از دو پنل موازی فرض شود، آنPVدر صورتی که مولد 

 118/1قطع و سپس در  11/1ها در لحظه صورتی که اتصال یکی از پنل

سازی دو ، نتیجه شبیه5آن، شکل و متعاقب  4ثانیه، مجددا وصل شود، شکل 

ها با هم و با ولتاژ مرجع نشان داده شده کنترل کننده مذکور و مقایسه آن

شود چنین رخدادی موجب ناپایداری کنترل است. همانگونه که مشاهده می

کننده نخواهد شد و تنظیم ولتاژ ورودی به درستی انجام شده و همچنان در 

 بیشتر است.  سطح پیشنهادی، سرعت همگرایی

 
در دو حالت کنترل مد لغزشی با  PV: مقایسه تغییر ولتاژ تولیدی مولد 8شکل 

 فرض قطع و اتصال پنل

 
 : بزرگنمایی شده تغییر ولتاژ تولیدی با فرض قطع و وصل پنل.1شکل 

 حالت سوم: تغییر شدید در ولتاژ مرجع

راتی به عنوان فرض کنیم ولتاژ مرجع تغییر شدید داشته باشد، چنین تغیی

ولتاژ مرجع افت  114/1تواند به دلیل اثر سایه به وجود آید. در ثانیه مثال می

ناگهانی داشته و لذا خطا به یک باره در لحظه مذکور بزرگ خواهد شد. 

 ، نشان داده شده است. 11سازی و مقایسه در شکل نتای  شبیه

 
لتاژ مرجع در دو حالت : تغییر در ولتاژ ورودی به علت کاهش شدید و11شکل

 هاکنترل کنندگی و مقایسه آن

شود موجب می  ، مشهود است،11طور که در شکل چنین تغییری همان

نوسان نامتعارف داشته باشد. باز شده  [4]که سطح مورد بررسی در مرجع 

که کنترل کننده مد لغزشی بر مبنای سطح آن، جهت وضوح بیشتر، در حالی

 .کندیم تنظیمرا  PVولتاژ منبع  چنانمورد بررسی در مقاله هم

 
در سیستم  PVد ولتاژ مرجع بر روی ولتاژ . باز شده اثر کاهش شدی11شکل

 فتوولتاییک با کنترل مد لغزشی مرسوم و بهبود یافته.
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: تنظیم ولتاژ مولد فتوولتاییک به کمک دو کنترل کننده مرسوم و بهبود 12شکل

 ها در شرایط افزایش شدید ولتاژ مرجعیافته و مقایسه آن

 
لتاییک در شرایط افزایش سریع : بزرگ شده تغییرات ولتاژ مولد فتوو13شکل 

 ولتاژ مرجع

ها به که بزرگ شده آن 12وشکل  11شود که در شکل مشاهده می

، نشان داده شده است در سیستم بر اساس 13و شکل  11ترتیب در شکل 

(، تغییرات ناگهانی و شدید در تابش [7])مرجع  (5)سطح لغزش رابطه 

ر هر شود. دعالوه بر تغییر در ولتاژ مرجع، موجب ناپایداری کنترل کننده می

ای دو نوع کنترل کننده نیز، با استفاده از فیلتر مرتبه دوم، تغییرات ولتاژ پله

 نور، بودن غیرالکتریکی ماهیت دلیل به شود امانسبت به زمان محدود می

که  شودمی مشاهده. نیست امکانپذیر فیلتر کمک به آن تغییرات کردن محدود

از کنترل کننده مد  پایدارتر افته،یبهبود  یعسر ینالترم یکننده مد لغزش کنترل

 .کندمیعمل  [7]مرجع  یلغزش

 بندی و جمع گیری نتیجه .5

استفاده از کنترل کننده مد لغزشی در سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه 

بر مبنای سطح لغزشی ترمینال سریع بهبود یافته، به منظور حذف اثر 

نوسانات فرکانس پایین ) به علت اتصال به شبکه( و عدم قطعیت پارامترها 

تاژ متناظر با نقطه و نیز به نحویکه ولتاژ مذکور در ول PVبر ولتاژ مولد 

بیشینه توان تنظیم شود، در قیاس با مطالعات سابق، منجر به افزایش سرعت 

و دقت در دنبال کردن نقطه بیشینه توان گردید. کنترل کننده مذکور، 

های کند و بر خالف سایر کنترل کنندهنوسانات فرکانس پایین را حذف می

ایداری آن در حضور ، محدوده پPVلغزشی مورد استفاده در سیستم 

را در  PVتر است و همچنان به خوبی ولتاژ مولد تغییرات سریع تابش وسیع

کند. کنترل کننده مد لغزشی نامبرده جهت دنبال کردن ولتاژ بیشینه، تنظیم می

های مد لغزشی که اخیرا مورد مطالعه قرار تواند در مقایسه با کنترل کنندهمی

ودن مزایای کنترل کنندگی غیرخطی، تنظیم سریعتر اند، عالوه بر دارا بگرفته

تری داشته باشد و در حضور تغییرات شدید، محدوده پایداری و دقیق
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