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 و تهیه توان راکتیو براي بار محلی جذب حداکثر توان یک سیستم فتوولتاییک
   رکنترل با استفاده از

  

  فاطمه صارمی مفرد،  عضو هیات علمی، دانشکده فنی خرم آباد 1
f.saremi794@gmail.com 

 
 

 
 

  چکیده
توان به ازاي که به کمک آن می ،نطق فازي براي کنترل سیستم فتوولتاییک ارائه گردیدروش کنترلر مدر مقاله حاضر، 

هاي مختلف بیشترین توان را از سیستم فتوولتاییک استخراج نمود. همچنین با شرایط ظرفیت منبع پراکنده، از تابش
بر روي یک سیستم فتوولتاییک  سازيآن براي تولید توان راکتیو یک بار محلی استفاده شد. با استفاده از شبیه

اثربخشی و مقاوم بودن کنترل کننده در برابر نقطه کار نشان داده شد. عملکرد کنترل کننده براي شرایط متغیر تابش 
سپس میزان کارایی  گردید.و زوایاي مختلف تابش و همچنین پاسخ زمانی تامین توان راکتیو بار متغیر محلی ارزیابی 

  طریق مقایسه نتایج بدست آمده با روش رسانایی افزایشی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش پیشنهادي از 
  

  FRT ،MPPT، توان راکتیو، منطق فازي، رسانایی افزایشی ،PVسیستم فتوولتاییک : ها هکلیدواژ
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  ه مقدم -1

از طرفه صورت یکه صورت متمرکز و سیالن توان به هاي قدرت سنتی، تولید توان ب در سیستم
هاي کنونی عالقه و جذابیت اما در سالبوده است، هاي انتقال به سمت سیستم توزیع و بارها تمسسی

هاي تولید پراکنده را زیادي به اتصال منابع تولید برق در سطح توزیع ایجاد شده که مفهوم سیستم
  ].1[کنند معرفی می

 هايآرایه توولتاییک وجود دارد. اصوالهاي فهاي مختلفی براي استحصال حداکثر توان از سیستمروش
 در باتري بودن ولتاژ ثابت فرض با شوند،می متصل هاباتري به سوئیچینگ مدارهاي توسط خورشیدي

 کردن مشخص باشند. بنابر این بامی توان نوسانات نمایانگر جریان نوسانات سوئیچینگ، فرآیند خالل
 و نمود بینی پیش را توان حداکثر نقطه توانمی شوندیم حداکثر جریان نوسانات زمانی چه در اینکه
ه ب خورشیدي هاي آرایه. ]8کرد [ هدایت آن نزدیکی همواره را ماهواره کار سیستم فتوولتاییک نقطه

 حداکثر نقطه تعین براي و گیري اندازه پیوسته بطور آنها و جریان ولتاژ و بارگذاري مصنوعی صورت
براي استحصال حداکثر  توان حداکثر نمایانگر مدار به شده گیري اندازه و جریان ولتاژ ضرایب توان،

 به یابیدست زمینه در که هاییروش از دیگر یکی . ]9گردند [می ارسال سیستم فتوولتاییکتوان از 
دارند (مثل  باالیی دقت به نیاز که هاییسیستم در و است دقیق و کاربرد پر بسیار توان حداکثر نقطه

] 14همچنین در مرجع [ ].12[ است نموي رسانایی روش گیرد،می قرار استفاده فضایی) مورد صنایع
  . یک روش مبتنی بر منطق فازي براي تعقیب حداکثر توان در یک سیستم فتوولتاییک ارایه شده است

 
  متدولوژي -2
 اهمیت از انجه در سرتاسر آن گستردگی به دلیل هاي تجدیدپذیر، انرژي خورشیدانرژي میان در

 خورشیدي و فتوولتاییک تابعی از هايسیستم توسط شده تولید الکتریکی توان است. برخوردار خاصی
هاي متفاوت، ش است. با تغییر مشخصات دما و تابش در زمانتابتابش و زاویه  میزان و عایقبندي، دما

 براي استحصال ملکرديع نقاط کند، بنابراین کنترلتوان تولیدي سیستم فتوولتاییک تغییر می
است. همچنین ایجاد قابلیت تولید توان راکتیو براي  ضروري و الزم فتوولتاییک، دستگاه توان ماکزیمم

باشد تا از آرایه خورشیدي در شرایطی که تابش خورشید در شرایط ایده آل قرار ندارد، مورد نظر می
 ید.برداري اقتصادي از تولید پراکنده حاصل آاین طریق بهره

توان به ازاي گردد که به کمک آن میلذا در این مقاله، روشی براي کنترل سیستم فتوولتاییک ارائه می
ها و زوایاي مختلف تابش بیشترین توان را از سیستم فتوولتاییک استخراج نمود. همچنین در تابش

یک بار محلی استفاده  دهد از آن براي تولید توان راکتیوشرایطی که ظرفیت منبع پراکنده اجازه می
سازي بر روي یک سیستم فتوولتاییک اثربخشی و مقاوم بودن کنترل شود. با استفاده از شبیهمی
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کننده در برابر نقطه کار نشان داده خواهد شد. عملکرد کنترل کننده براي شرایط متغیر تابش و 
  گردد.غیر محلی ارزیابی میزوایاي مختلف تابش و همچنین پاسخ زمانی تامین توان راکتیو بار مت

، رسانایی )P & Oمشاهده و دنبال کردن (، الگوریتم هاي MPPT مرسوم ترین الگوریتم هاي
افزایشی و کنترل کننده منطق فازي هستند. این الگوریتم ها داراي معایبی نیز می باشند که باعث 

  تنوع استفاده از آن می شوند.
  

 روش رسانایی افزایشی -2-1

 و است دقیق و کاربرد پر بسیار توان حداکثر نقطه به یابی دست زمینه در که روشهایی از ردیگ یکی
 روش گیرد، می قرار استفاده فضایی) مورد دارند (مثل صنایع باالیی دقت به نیاز که هایی سیستم در

عالمت  نآورد بدست براي di/dv رسانایی  نموي از ،رسانایی افزایشی روش در است. رسانایی افزایشی
 dp/dv در است، شده داده نشان رسانایی افزایشی روش فلوچارت )1( شود. در شکل می استفاده 

 آن پیچیدگی روش این عیب دیگر شود. می ساز مشکل گیري اندازه خطاي و نویز فلوچارت این
  .شود می محاسبات زمان افزایش باعث دلیل همین باشد، می دیگر هاي روش به نسبت

 .  

 
  رسانایی نموي روش فلوچارت ):1شکل (

  
 )Fuzzy logic controlکنترل منطق فازي ( - 2-2

در دهه گذشته استفاده از کنترل کننده منطق فازي خیلی روایج یافته است. زیرا می تواند با ورودي 
 است. غیرخطی و قابل کاربرد در سیستم هاي نیاز ندارد ریاضی دقیق به مدل کار کند، غیر دقیق هاي
سیستم هاي فازي، مبتنی کمک کرده اند.  منطق فازي محبوبیت کنترلرواج و  در نیز کروکنترلرهامی

بر دانش یا قواعد می باشند. در این مقاله، از کنترلر منطق فازي می توان براي دنبال کردن نقطه 
MPPT یح در سیستم هاي فازي استفاده کرد که ساختار و مراحل انجام آن در بخش هاي زیر توض

  داده خواهد شد.
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  کنترل فازي -2-2- 1
هاي ریاضیاتی دقیق نیاز دارند. به دست آوردن این مدل معموالً پیچیده به مدل PIکنترل کننده هاي 

است و با تغییر پارامترها، غیرخطی بودن و اغتشاش در بارها عملکرد رضایت بخشی نخواهد داشت. 
اند. مزایاي ر کاربردهاي مهندسی زیادي استفاده شدهد (FLCs)هاي منطق فازياخیراً کنترل کننده

هاي متعارف شامل عدم نیاز به مدل دقیق هاي منطق فازي نسبت به کنترل کنندهکنترل کننده
هاي غیر دقیق، عملکرد خوب در شرایط غیر خطی می باشد و همچنین از ریاضی، کار کردن با ورودي

  د.هاي متعارف غیر خطی قویترنکنترل کننده
کنترل فازي استفاده از متغیرهاي زبانی و دانش افراد خبره براي هدف کنترل می باشد که شامل 

  بلوك هاي زیر است.
  

  
  ): نمودار بلوکی یک کنترل کننده فازي2شکل (

  
منطق فازي شامل سه مرحله است: فازي سازي، سیستم استنتاج و غیرفازي کردن. فازي سیستم 

 عضویت در درجه بر اساس متغیرهاي زبانی به عدديورودي  متغیرهاي تبدیل فرایند شامل سازي
استفاده می براي نسبت دادن یک درجه به هر عبارت زبانی  مجموعه هاي خاصی است. توابع عضویت

تعداد  اما به طور معمول کنترل کننده دارد دقت بستگی به استفاده توابع عضویت مورد شود . تعداد
در این جا، متغیرهاي ورودي و خروجی، توابع عضویت و ر گرفته می شود. ذر نظ 7و  5بین آنها 

انتخاب شدند که  PVقوانین فازي سیستم فازي به گونه اي براي سیستم کنترل مبدل بوست 
  حداکثر توان از سیستم فتوولتاییک قابل استحصال باشد.

  
  شبکه مورد مطالعه  -3        

) 3قرار می گیرد. شکل(  به شبکه، مورد تجزیه و تحلیلمتصل  شته ايیک رسیستم فتوولتائیک           
نمودار سیستم را به طور شماتیک نشان می دهد. بلوك هاي اصلی تشکیل دهنده سیستم فتوولتاییک 

. در این سیستم فتوولتاییک LC) و یک فیلترVSI( اینورترمنبع ولتاژ، PVعبارتند از: ماژولهاي
 تولیدي را به توان DC از طریق یک اینورتر الکترونیک قدرت که توانPV متصل به شبکه، آرایه 

AC.تبدیل می کند به شبکه متصل شده است  
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 ) : نمودار شماتیک سیستم فتوولتاییک چندرشته اي متصل به شبکه توزیع3شکل (

  
 مبدلهاي رد فتوولتاییکبراي استحصال حداکثر راندمان از ماژولهاي  روش ردیابی نقطه حداکثر توان

DC / DC   براي رسانایی افزایشی و کنترل فازي  روشدر این قسمت، از دو نوع  می شود.اجرا
به اینورتر متصل   DCخروجی مبدل بوست از طریق یک خط   .کنترل مبدل بوست استفاده می شود

  .می شود
  
  نتایج شبیه سازي -4
است و  WHT-305-wer SPRSun Po)،3مدل ماژول فتوولتاییک مورد استفاده در شکل(  

 25وات است. مشخصات این ماژول در شرایط استاندارد و در دماي  120داراي حداکثر توان خروجی 
 ) آورده شده است.1درجه سانتی گراد در جدول (

 
  در شرایط استاندارد WHT-305-Sun Power SPR): مشخصات ماژول 1جدول (

  scI(  96/5جریان اتصال کوتاه (

  mppI(  58/5قطه ماکزیمم توان (جریان در ن
  mppV(  7/54ولتاژ در نقطه ماکزیمم توان (

  ocV(  2/64ولتاژ مدار باز (
  96  تعداد سلولهاي هر ماژول

  
براي تولید ولتاژ و توان بیشتر تعدادي از این ماژولها با هم سري و موازي می شوند. تعداد ماژولهاي 

) ثبت شده است. 2در جدول ( WHT-305-Sun Power SPRسري و موازي رشته ي نوع 
 ) ذکر شده است.3آنها در جدول ( p Rو s Rهمچنین مقدار پارامترهاي هر ماژول و مقادیر 

 
  ): تعداد ماژولهاي سري و موازي2جدول (

  WHT-305-Sun Power SPRماژول  تعداد ماژول ها
  5  تعداد ماژولهاي سري در هر رشته

  66  تعداد رشته هاي موازي
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  در شرایط استاندارد WHT-305-Sun Power SPR): مقدار پارامترهاي ماژول 3دول (ج

  sR (  037998/0مقاومت سري (

  pR (  51/993مقاومت موازي (

  sat I(  008-e1753/1جریان اشباع معکوس دیود (

  phI (  9602/5جریان نوري  (

  d Q(  3/1ضریب کیفیت (

  
 Sun Powerمربوط به مدل PVیک ماژولولتاژ  - توان وولتاژ  -) مشخصه هاي جریان4در شکل (

WHT-305-SPR  وات  1000نشان داده شده است. مشاهده می شود که این ماژول به ازاي تابش
هم چنین ولت است  2/64آمپر و ماکزیمم ولتاژ 96/5بر مترمربع داراي ماکزیمم جریان خروجی 

  وات است. 2/305ماکزیمم توان خروجی این نوع ماژول 
  

 
  WHT-305-Sun Power SPRماژول نوع ولتاژ  -و توانولتاژ  -): مشخصه ي جریان4شکل (

  
را  WHT-305-Sun Power SPRولتاژ آرایه ي نوع  -جریان و توان - ) منحنی هاي ولتاژ5شکل (

وات بر متر مربع، ولتاژ و جریان آرایه، در نقطه حداکثر توان به  1000نشان می دهد. به ازاي تابش 
  کیلووات می باشد.73/100آمپر است و داراي حداکثر توان  28/368ولت و 5/273رتیب برابر با ت
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  WHT-305-Sun Power SPRولتاژ آرایه ي نوع  -جریان و توان -): منحنی هاي ولتاژ5شکل (
  

ه منحنی هاي مربوطه در شکلهاي باال به ازاي مقادیر مختلف تابش خورشیدي ترسیم شده اند. با توج
به این شکلها مالحظه می شود در صورتی که میزان تابش خورشیدي کاهش یابد ماکزیمم توان 

با کاهش میزان تابش خورشیدي  PVکاهش می یابد همچنین جریان خروجی فتوولتاییک خروجی 
  بطور قابل توجهی کاهش می یابد.

لتاژ خروجی آرایه ي آن همانطور که بیان شد و MPPTمبدل بوست سیستم فتوولتاییک و کنترلر 
روش نوع بوست افزایش داده می شود. در مبدل بوست،     DC / DCخورشیدي از طریق مبدل
. می شوداجرا  فتوولتاییکبراي استحصال حداکثر راندمان از ماژولهاي   ردیابی نقطه حداکثر توان

  پارامترهاي سیستم فتوولتاییک به صورت زیر می باشند:
 

  ولت (حداقل ولتاژ مجاز)  200ولت (ولتاژ نامی)،  DC  :500ولتاژ باس 
  ولت 5/273ولتاژ نامی ورودي مبدل بوست: 

 ) داده شده اند.4-5مقادیر اندوکتانس و خازن مربوط به مبدل بوست در جدول (
  

  ): مقدار پارامترهاي مبدل بوست4جدول (
  V(  037998/0ولتاژ نامی ورودي (

  V(  51/939ولتاژ نامی خروجی (

  inC )μF(  008-e1753/1خازن ورودي 

  outC )μF(  9602/5خازن خروجی 

  boostL )μH(  3/1اندوکتانس بوست 

  
) بلوك دیاگرام سیستم کنترل مبدل بوست با استفاده از روش رسانایی افزایشی را در محیط 6شکل (

SIMULINK/MATLAB ) ده از ) بلوك دیاگرام سیستم کنترل مبدل بوست با استفا7و شکل
 کنترل فازي نشان داده شده است. 

  ): بلوك دیاگرام سیستم کنترل مبدل بوست با استفاده از روش رسانایی افزایشی6شکل(
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  ): بلوك دیاگرام سیستم کنترل مبدل بوست با استفاده از کنترل فازي7شکل(

  
  سیستم فتوولتاییک و سیستم کنترل آن    DC / ACمبدل - 1- 4

در مبدل  MPPTي خروجی مبدل بوست به اینورتر سه فاز متصل می شود. کنترل در این شبیه ساز
 5بوست هنوز هم نقطه حداکثر توان آرایه خورشیدي را دنبال و ردیابی می کند.. فرکانس موج حامل 

  میکروثانیه است.  4/5کیلو هرتز است و زمان نمونه برداري 
ولت تنظیم می کند و ضریب توان را واحد نگه  500را در  DC) ولتاژ باس VSIاینورتر منبع ولتاژ (

را  DCمی دارد. سیستم کنترل اینورتر شامل دو حلقه کنترلی، حلقه کنترل خارجی که ولتاژ لینک 
) را qIو  dIتنظیم می کند و یک حلقه کنترل داخلی که مولفه هاي اکتیو و راکتیو جریان شبکه (

  تنظیم می کند.
کنترلر  qVو  dV) نشان داده شده است. ولتاژهاي خروجی 8ولتاژ در شکل ( طرح کنترلی اینورتر منبع

  می شوند. PWMجریان تبدیل به سه سیگنال مدوالسیون می شوند که قابل استفاده توسط 
  

  
  ): طرح کنترلی اینورتر منبع ولتاژ8شکل (

  
یه اجرا می ثان 3در مدت زمان  SIMULINK/MATLAB) در محیط نرم افزار 3شبیه سازي شکل (

رسانایی افزایشی و سیستم فازي تحت شرایط زیر شبیه سازي می  MPPTشود. کنترل کننده هاي 
  شوند.

  / W]1000در ابتدا داراي مقدار PVآرایه ي به ازاي درجه حرارت ثابت، تابش خورشیدي 
M2] است و در لحظهt = 0.5  250مقدارثانیه با شیب کاهشی به[W / M2] ند کاهش پیدا می ک

تثبیت می شود.   [W / M2] 1000مقدار بر روي با شیب افزایشی ثانیه   t = 1.5و در لحظه
 ) ترسیم شده است. 1) در این حالت در نمودار (منحنی تغییرات تابش خورشیدي (
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  )منحنی تغییرات تابش خورشیدي ( ):1(نمودار 

  
  به ازاي درجه حرارت ثابت ر رسانایی افزایشیشبیه سازي کنترلنتایج  -1-1- 4

  جریان و ولتاژ خروجی فتوولتاییک توان،
نشان می دهد.  را به ازاي تابش خورشیدي  PV) منحنی تغییرات توان تولیدي آرایه ي 2نمودار (

یه ي کیلووات تغییر می یابد. با مقایسه توان تولیدي آرا6/22به  7/100از  PVتوان خروجی 
) مشاهده می شود هنگامی که تابش خورشیدي تغییر می کند آرایه ي 5خورشیدي و شکل (

  خورشیدي در نقطه حداکثر توان عمل می کند.
  

  
  آرایه ي خورشیديمنحنی تغییرات توان تولیدي ):2نمودار (

  
داده شده است. ولتاژ نشان   به ازاي تابش خورشیدي  PV) ولتاژ خروجی آرایه ي 3( نموداردر 

  خروجی آرایه بر اساس الگوریتم رسانایی افزایشی حول ولتاژ نقطه ماکزیمم توان نوسان می کند.
  

  
  به ازاي تغییرات تابش خورشید PVآرایه ي ولتاژ خروجی ):3شکل (

  
 PV) مالحضه می شود وقتی تابش خورشیدي تغییر می کند جریان خروجی آرایه ي 4( نموداردر 
ثانیه به مقدار حالت ماندگار می  0002/0بعد از گذشت زمان  PVتغییر پیدا می کند. جریان نیز 

آمپر  5/89به  25/368از مقدار  PVرسد. وقتی که تابش خورشیدي افت پیدا می کند جریان 
  / W]250تحت تابش  PVآمپر در واقع جریان نقطه ماکزیمم توان  5/89کاهش می یابد. جریان 

M2]در این مورد نیز جریان آرایه بر اساس الگوریتم رسانایی افزایشی حول جریان ابراین است. بن
  نقطه ماکزیمم توان نوسان می کند.
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  به ازاي تغییرات تابش خورشید PVآرایه ي جریان خروجی ):4( نمودار

  
  ، ولتاژ و جریان خروجی مبدل بوستتوان

اژ و جریان خروجی مبدل بوست را نشان می دهند. به ) به ترتیب توان، ولت7) و (6)، (5هاي ( نمودار
کیلو  7/100توان خروجی مبدل بوست هنوز برابر با  [W / M2]1000ازاي مقدار تابش خورشیدي 

  ولت افزایش می دهد. 500ولت به  5/273وات است. مبدل بوست ولتاژ ورودي را از 
  

  
  منحنی توان خروجی مبدل بوست):5( نمودار

  

  
  منحنی ولتاژ خروجی مبدل بوست):6( نمودار

  

  
  منحنی جریان خروجی (آمپر) مبدل بوست):7( نمودار

  
  به ازاي درجه حرارت ثابت شبیه سازي کنترلر فازينتایج 

نشان می دهد.   را به ازاي تابش خورشیدي  PV) منحنی تغییرات توان تولیدي آرایه ي 8نمودار (
کیلووات تغییر می یابد. با مقایسه توان تولیدي آرایه ي 6/22ه ب 7/100از  PVتوان خروجی 

) مشاهده می شود در حالت استفاده از کنترلر فازي نیز هنگامی که تابش 5خورشیدي و شکل (
  خورشیدي تغییر می کند آرایه ي خورشیدي در نقطه حداکثر توان عمل می کند.
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  ي خورشیديآرایه منحنی تغییرات توان تولیدي ):8( نمودار
  

داده شده است. در این نشان  به ازاي تابش خورشیدي  PV) ولتاژ خروجی آرایه ي 9( نموداردر 
  حالت نیز ولتاژ خروجی آرایه حول ولتاژ نقطه ماکزیمم توان نوسان می کند.

  

  
  به ازاي تغییرات تابش خورشید PVآرایه ي ولتاژ خروجی ):9شکل (

  
 PVمالحضه می شود وقتی تابش خورشیدي تغییر می کند جریان خروجی آرایه ي ) 10( نمودار در

ثانیه به مقدار حالت ماندگار می  0002/0بعد از گذشت زمان  PVنیز تغییر پیدا می کند. جریان 
آمپر  5/89به  25/368از مقدار  PVرسد. وقتی که تابش خورشیدي افت پیدا می کند جریان 

  / W]250تحت تابش  PVآمپر در واقع جریان نقطه ماکزیمم توان  5/89کاهش می یابد. جریان 
M2] در این مورد نیز جریان آرایه حول جریان نقطه ماکزیمم توان نوسان می کنداست. بنابراین.  

  

  
  به ازاي تغییرات تابش خورشید PVآرایه ي جریان خروجی ):10( نمودار

  
  ، ولتاژ و جریان خروجی مبدل بوستتوان
) به ترتیب توان، ولتاژ و جریان خروجی مبدل بوست را نشان می 13) و (12)، (11هاي ( ارنمود

توان خروجی مبدل بوست هنوز برابر با  [W / M2]1000دهند. به ازاي مقدار تابش خورشیدي 
 ولت افزایش می دهد. 500ولت به  5/273کیلو وات است. مبدل بوست ولتاژ ورودي را از  7/100

منحنی توان راکتیو تولیدي توسط سیستم فتوولتاییک به ازاي  ) 15) و (14(نمودار هايهمچنین در 
تغییرات تابش خورشیدي براي حالتهاي استفاده از روشهاي کنترل فازي و رسانایی افزایشی نشان 

  داده شده است.
  

  
 منحنی توان خروجی مبدل بوست):11( نمودار
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 ل بوستمنحنی ولتاژ خروجی مبد):12( نمودار

  

  
 منحنی جریان خروجی (آمپر) مبدل بوست):13( نمودار

  

  
 (کنترلر فازي) PVتوان راکتیو تحویلی به شبکه توسط ):14( نمودار

  

  
  (رسانایی افزایشی) PVتوان راکتیو تحویلی به شبکه توسط  ):15( نمودار

  
فازي داراي پاسخ ) می توان نتیجه گرفت که کنترل کننده 8) و (2با مقایسه شکل موجهاي (

سریعتري نسبت به کنترل کننده رسانایی افزایشی است. وقتی که از کنترلر فازي براي کنترل مبدل 
ثانیه به حالت ماندگار  12/0بوست استفاده می شود توان تولیدي سیستم فتوولتاییک در مدت زمان 
ثانیه  42/0توولتاییک در زمان می رسد و در حالت استفاده از کنترلر رسانایی افزایشی، توان سیستم ف

فازي، پاسخهاي سریعتر و  MPPTبه حالت ماندگار می رسد.  بنابراین با استفاده از کنترلر 
ماندگارتري حاصل می شوند و قادر به یافتن نقطه ماکزیمم توان در مدت زمان اجراي کمتري نسبت 

  به سایر کنترل کننده هاي سنتی است.
  
  نتیجه گیري -5

توزیع داراي سیستم فتوولتاییک اعمال گردید. ابتدا  ي ارائه شده در باال، بر روي یک  شبکهسیستم ها
اثر تغییرات تابش خورشیدي بر عملکرد سیستم فتوولتاییک مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که 
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اثیر ولتاژ سیستم فتوولتاییک را تحت ت - جریان و توان -تغییر تابش خورشیدي، مشخصه هاي ولتاژ
قرار می دهد. سپس به منظور استحصال حداکثر توان از سیستم فتوولتاییک به ازاي تغییرات تابش 
خورشیدي و درجه حرارت، از دو نوع روش کنترلی رسانایی افزایشی و سیستم کنترل فازي براي 

سیستم فتوولتاییک استفاده گردید. همچنین به منظور ارزیابی  DC / DCکنترل مبدل بوست 
ارایی دو نوع روش کنترلی، نتایج حاصل از اعمال دو روش با یکدیگر مقایسه شد. نتایج حاصل از ک

پاسخ سریعتري نسبت به کنترل کننده  که کنترل کننده فازي دارايشبیه سازي نشان می دهد 
و قادر به یافتن نقطه ماکزیمم توان در مدت زمان اجراي کمتري نسبت به  رسانایی افزایشی است

  یر کنترل کننده هاي سنتی است.سا
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