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 قیق نقطه توان بهینهدر این تحقیق، هدف، تخمین د - چکیده

در حداقل زمان ممکن است. بدین  یآرایه سلول خورشیدی سیلیکن
منظور، نخست پس از آنالیز مدل ریاضی ماجول فتوولتاییک، نقطه 

(بر حسب دو متغیر تابش و دما) به کمک شبکه عصبی   توان بهینه
است. در ادامه به منظور کاهش انجام پرسپترون تخمین زده شده

و افزایش سرعت انجام تخمین، تئوری روش پیشنهادی  محاسبات
ارائه شده و نتایج حاصل از آنالیز آن با خروجی شبکه عصبی 

اند. در روش پیشنهادی، پس از آنالیز اطالعات مقایسه شده
یاضی آرایه سلول خورشی ،  رفتاری یدی سیلیکنمستخرج از مدل ر

رات دما و تابش، خطی برای نقاط حداکثر توان نسبت به تغییا نسبت
مشاهده شد و نشان داده شد که تابع حداکثر توان بر حسب تغییرات 

از مبدأ و شیب وابسته به دما  تابش، به صورت یک خط با عرض
قابل ترسیم است. از سوی دیگر ثابت شد که تابع حداکثر توان بر 

از مبدأ و شیب  حسب تغییرات دما، به صورت یک خط با عرض
توان تابع شود و در نتیجه میزان تابش، نمایش داده میوابسته به می

حداکثر توان را به صورت یک تابع دو متغیره از  تابش و دما  بیان 
نمود . نتایج، حاکی از کاهش قابل توجه مدت زمان تخمین در 

  روش پیشنهادی است.

، شبکه عصبی یآرایه سلول خورشیدی سیلیکن  -کلیدی کلمات
  نهادیپرسپترون، روش پیش

 

   مقدمه -۱

كه طوريمنابع انرژي غيرخطي هستند به هاي فتوولتاييك ذاتاًآرايه
توان خروجي آنها وابسته به شرايط محيطي از جمله ميزان تابش 
خورشيد و دما است. از جمله مهمترين موارد در رسيدن به باالترين 

ك و هاي فتوولتاييك، تطبيق مناسب منبع فتوولتاييراندمان در سيستم
سيستم بدين منظور  امپدانس بار آن، تحت شرايط متفاوت محيط است.

بايست در نقطه كار ماكزيمم توان خروجي فتوولتاييك همواره مي
گفته  1رديابي نقطه توان حداكثر به اين روش اصطالحاً  تنظيم گردد.

                                                        
Maximum Power Point Tracking١       

شود. از سوي ديگر با توجه به اينكه در شرايط تابش و دماي مي
حداكثر توان خروجي تغيير خواهد نمود، كنترل رديابي متفاوت، نقطه 

نقطه حداكثر توان آرايه فتوولتاييك بسيار پيچيده خواهد بود. به منظور 
هاي مختلفي ارائه شده است كه از فائق آمدن بر اين مشكل تاكنون ايده

، ]3[3، صعود تپه]2و1[2توان به روش آشفتن و مشاهدهجمله آنها مي
 ]6[  و جريان اتصال كوتاه ]5[، ولتاژ مدار باز]4[4يرسانايي افزايش

اشاره نمود. روشهاي مذكور هر يك داراي برخي معايب از جمله عدم 
اي كه پايداري حول نقطه حداكثر توان، وابستگي به پارامترهاي ماده

گيري سلول پايه سلول به كمك آن ساخته شده و عدم قطعيت در اندازه
لتاييك هستند. در اين ميان الگوريتم رديابي نسبت به كل آرايه فتوو

-سازي پايين مينقطه حداكثر توان عالوه بر ساده بودن و هزينه پياده
بايست قابليت رديابي دقيق ضمن تغيير سريع شرايط محيط را دارا 

هاي عصبي مصنوعي بدون استفاده از دانش ساخت باشد. فناوري شبكه
ديگر الزامات مذكور قادر به   با رعايت و پارامترهاي آرايه فتوولتاييك و

.در ]9و8و7[تخمين دقيق نقطه حداكثر توان آرايه فتوولتاييك هستند
سازي آرايه فتوولتاييك به كمك شبكه عصبي اين تحقيق عالوه بر مدل

نقطه حداكثر توان، با استفاده از شبكه عصبي مذكور  پرسپترون، تخمين
ام شده و نتايج حاصل از هر دو و روش تخمين رياضي پيشنهادي، انج

اند. نتايج حاكي از دقت باالي روش پيشنهادي، در روش مقايسه شده
عين كاهش ميزان محاسبات رياضي است. در بخش دوم تحقيق مدل 

هاي رياضي سلول خورشيدي، تحليل و آناليز شده است. در ادامه، داده
عصبي و نيز  استخراج شده از اين مدل به منظور آموزش و تست شبكه

اند. در بخش سوم و چهارم ساختار تست روش پيشنهادي استفاده شده
و نحوه آموزش شبكه عصبي و نيز نحوه تخمين نقطه حداكثر توان با 
استفاده از الگوريتم پيشنهادي ارائه شده است. در بخش نهايي تحقيق، 

  اند.نتايج حاصل از مقايسه روشهاي مذكور آورده شده
  یآرایه سلول خورشیدی سیلیکن ریاضی سازیمدل - ۲

                                                        
                                                                                     Perturb and Observe  ۲  

                                                                                               Hill Climbing  3  
Incremental Conductance٤    
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است از سلولهاي خورشيدي كه در  ايآرايه فتوولتاييك، مجموعه
اند. مدار الكتريكي معادل هاي سري و موازي به هم متصل شدهآرايش

نشان داده شده است. مطابق شكل،  1يك سلول خورشيدي در شكل 
ش خورشيد و دماي اين مدار شامل يك منبع جريان وابسته به ميزان تاب

سلول است كه به منظور معادل سازي جريان نوري توليدي استفاده 
دهد. سلول خورشيدي را نشان مي p-nشده است. همچنين ديود، پيوند 

در روابط در نظر  nو ضريب  ،Isوابستگي دمايي جريان اشباع ديود 
دي، گرفته شده است. از سويي ديگر مدل ارائه شده براي سلول خورشي

) و يك مقاومت پارازيتي موازي Rsداراي يك مقاومت پارازيتي سري (
)Rpهادي، مقاومت بين نيمه ) است. مقاومت سري ناشي از مقاومت ماده

ها و سلول، و مقاومت دروني اتصاالت فلزي است. مقاومت كنتاكت
هاي سلول ايجاد هاي نشتي به خصوص در لبهموازي به سبب جريان

  نشان داده شده است.   1جريان سلول در رابطه -دله ولتاژشود. معامي

  
 مدار معادل سلول فتوولتاييك. 1شكل

)1  (                            I=Iph-Is �exp �q(V ns⁄ +I.Rs)
nkT

� -1� - V+I.Rs
Rp

   
 MSX60در روابط ذيل از پارامترهاي آرايه سلول خورشيدي 

سازي آرايه فتوولتاييك استفاده به منظور مدل 5شركت سوالركس
 ns= 36جريان و ولتاژ خروجي سلول، V و I، 1در رابطه است. شده

             الكتريكي بار q تعداد سلولهاي سري در آرايه فتوولتاييك،
)C۱۹ -۱۰×۱.۶ ،(k  ) ثابت بولتزمنJ/K۲۳ -۱۰×۱.۳ و (T ) دمای سلولK (

یدگی مدل ارائه شده، تنها جریان نوری و است. به منظور کاهش پیچ

. ]۱۱[اندجریان اشباع دیود وابسته به شرایط محیطی در نظر گرفته شده

، جریان نوری تابعی از میزان تابش و درجه حرارت سلول ۲طبق رابطه 

است و در آن
SCIμ)  ضریب دمایی جریان اتصال کوتاهA/K ۰.۰۰۱۷ و (

Tref ،Gref و   ISC,ref  ) به ترتیب دمای مرجع K۳۰۱.۱۸ میزان تابش ، (

) و جریان اتصال کوتاه سلول در دما و تابش مرجع W/m2 ۱۰۰۰مرجع (

)A ۳.۸۰باشند.) می  

)۲(                                     Iph= � G
Gref

 .ISC,ref� �1+ μISC
(T - Tref� 

به دما و باند انرژی جریان اشباع معکوس دیود ، وابستگی ۳در رابطه 

جریان اشباع معکوس در   Is,ref  مشهود است. در این رابطه، یسیلیکن

در نظر گرفته شده است.  A ۸-۱۰×۲.۲دمای مرجع بوده که برابر با 

  آمورفهمچنین در رابطه مذکور پهنای باند سلول خورشیدی سیلیکن 

eV۱.۷  .است  

)۳      (                                      Is=Is,ref � T
Tref

�3/n
 exp �qEg

kn
�1

T
- 1

Tref
�� 

                                                        
Solarex٥ 

جریان - مشهود است، معادله ولتاژ ۳و  ۲گونه که در روابط همان

سلول خورشیدی وابسته به متغیرهای دمای سلول و میزان تابش خورشید 

 W/m2ل، تحت  تابش ثابت جریان سلو-، رفتار ولتاژ۲باشد. شکلمی

۱۰۰۰S=   دهد. عالوه بر ازای چندین نمونه دمای مختلف را نشان میو به

، ۳دمای سلول، فاکتور اثرگذار دیگر، میزان تابش خورشید است. شکل

ازای چندین نمونه و به  =۲۰T ℃جریان سلول، در دمای -رفتار ولتاژ

  دهد. تابش را نمایش می

  
  جریان آرایه فتوولتاییک تحت تاثیر تغییرات دما- ادله ولتاژسازی مع. شبیه۲شکل

ضرب جریان و ولتاژ توان خروجی آرایه فتوولتاییک به کمک حاصل

های خروجی قابل محاسبه است. بدین ترتیب توان خروجی نیز ترمینال

به ترتیب   ۵و  ۴های تابعی از میزان تابش و دمای سلول خواهد بود. شکل

  دهند.بش را بر توان خروجی سلول نشان میتاثیر دما و تا

  
  جریان آرایه فتوولتاییک تحت تاثیر تغییرات تابش- سازی معادله ولتاژ. شبیه۳شکل

  

  های توان بر حسب ولتاژ در دماهای مختلف. منحنی۴شکل
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  های مختلفهای توان بر حسب ولتاژ تحت تابش: منحنی۵شکل

که در دما و تابش ثابت، سلول  شود، مشاهده می۵- ۲های مطابق شکل

ولتاژ) ماکزیمم - خورشیدی تنها در یک نقطه (نقطه پیک در منحنی توان

، رساندن نقطه کار سلول به MPPTتوان را داراست. هدف از الگوریتم 

هایی جهت سوم و چهارم این تحقیق روش این نقطه بهینه است. در بخش

جی سلول، در حداقل زمان تر نقطه حداکثر توان خروتخمین هرچه دقیق

  ممکن، ارائه شده است.

  تخمین نقطه حداکثر توان به کمک شبکه عصبی- ۳

هاي عصبي مساله یادگیري است. مهمترین مساله در ارتباط با شبکه

هاي آموزش با مربي است که براي الگوریتم پس انتشار خطا، از روش

ن روش، هدف این رود. در ایکار ميهاي عصبي چند الیه بهآموزش شبکه

است که با به دست آوردن گرادیان تابع خطا نسبت به بردار پارامترها، تابع 

  است: خطا حداقل گردد. تابع خطا به صورت زیر در نظر گرفته شده

)۴   (                                 E= 1
2

 ∑ �d(n)-o2(n)�2
= 1

2
∑ e(n)2n2

n=1
n2
n=1  

خروجي شبکه عصبي   o2(n)و ٦خروجي مطلوب d(n)آن که در 

ام است. ساختار پیشنهادی برای شبکه n–(خروجی الیه دوم) در لحظه 

نشان داده شده است.  ۶عصبی مورد استفاده در این تحقیق در شکل 

مطابق شکل مذکور میزان تابش و دمای سلول به عنوان ورودی به شبکه 

شود. وان خروجی به وسیله شبکه تخمین میاعمال شده و حداکثر میزان ت

و نیز مقادیر مطلوب که در هر لحظه با  ٨و آزمایش ٧های آموزشداده

شوند، به کمک مدل ریاضی ارائه شده در بخش خروجی شبکه مقایسه می

  اند.دوم تحقیق استخراج شده

  
  . شبکه عصبی پرسپترون با سه الیه ورودی، میانی (پنهان) و خروجی۶شکل 

                                                        
                                                                                                            Target Value  ۸  

                                                                                                            Training data۹ 
                                                                                                             Testing data۱۰ 

های ورودی و مقادیر هدف جهت تخمین حداکثر توان تولیدی توسط داده

اند. در الیه میانی و نمایش داده شده ۷آرایه سلول خورشیدی در شکل 

بوده و  ۱و  ۲۰، تعداد نرونهای استفاده شده به ترتیب ۱خروجی شکل

در نظر گرفته  purlineو  tansigهای مذکور نیز به ترتیب توابع نرون

ست. همچنین با اعمال دو ورودی تابش و دما به الیه ورودي، با اشده

توجه به خطي بودن این الیه، بردار ورودي بدون تغییر در خروجي این 

 W/m2تا  W/m2 ۱۰۰گردد. گستره بردار ورودی تابش از الیه ظاهر مي

نودویک مقدار متمایز در این بازه  ۷متغیر بوده و همانند شکل  ۱۰۰۰

 ℃تا  =۲۰T ℃بردار ورودی دمای سلول نیز از   است.انتخاب شده
۵۵T=  متغیر است و هفتادوشش مقدار متمایز در بازه مذکور در نظر

های اعمال شده به شبکه برابر با گرفته شده است. بنابراین کل زوج ورودی

دما جهت آموزش شبکه - زوج تابش ۶۳۷۰است که از این تعداد،  ۶۹۱۶

ت آزمایش آن، به صورت تصادفی انتخاب دما جه-زوج تابش ۵۴۱و 

، در معیار جذر میانگین ۵اند. طبق نتایج به دست آمده از رابطه شده

-برای داده  ۳.۸۵۰۹×۱۰-۳تخمین، خطای  (RMSE) ٩مربعات خطای
  های آموزش حاصل خواهد شد. 

)۵(                                     RMSE=N1
N

∑ �O(i)-d(i)�2N
i=1 

مقادیر  Oقادیر مطلوب برای نقطه حداکثر توان و  dدر رابطه باال 

های استفاده شده در تعداد داده Nتخمین زده شده توسط شبکه عصبی و 

  مرحله آموزش هستند.

های ورودی و مقادیر هدف جهت تخمین حداکثر توان تولیدی توسط آرایه . داده۷شکل 

  سلول خورشیدی

شده توسط شبکه عصبی و مقادیر مطلوب را  مقادیر تخمین زده ۸ شکل

از  ۸دهند. در شکل برای نقطه حداکثر توان آرایه فتوولتاییک نمایش می

صد زوج داده ورودی آزمایش به منظور مقایسه نقاط حداکثر توان مدل 

ریاضی و  نقاط حداکثر توان تخمین زده شده توسط شبکه عصبی، استفاده 

   شده است.

                                                        
٩ Root Mean Squared Error       
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مقادیر مطلوب و مقادیر تخمین زده شده نقطه حداکثر توان در : مقایسه ۸شکل 

  مرحله آزمایش

در اين تحقيق مقادير جريان و ولتاژ متناظر با نقطه حداكثر 
با روشي كامال مشابه با نقطه حداكثر توان به  (Vmax,Imax)توان 

 2 ولكمك شبكه عصبي انجام شده كه نتايج حاصل از آن در جد
به كمك شبكه عصبي، در معيار  Imaxست. در تخمين آورده شده ا

RMSE دست هاي آموزش بهبراي داده 1.3345×10-3 خطاي
محاسبه شده از مدل رياضي آرايه فتوولتاييك  Imaxآمده و مقادير 

شوند.  در به عنوان مقادير مطلوب شبكه عصبي در نظر گرفته مي
ميزان  RMSEيار در مع  كمك شبكه عصبي، به Vmaxتخمين 

  Vmaxدست آمده و مقادیر های آموزش بهبرای داده ۷.۰۴۷×۱۰- ۳خطای 

محاسبه شده از مدل ریاضی آرایه فتوولتاییک به عنوان مقادیر مطلوب 

شوند.  در بخش بعدی این تحقیق روشی شبکه عصبی در نظر گرفته می

متغیر پیشنهادی جهت تخمین نقطه حداکثر توان تحت شرایط محیطی 

و نتایج حاصل با مقادیر تخمین زده شده توسط شبکه عصبی  ارائه شده

  اند.مقایسه شده
  تئوری روش پیشنهادی - ۴

ها و مشاهده رفتار نسبتا خطی نقاط حداکثر توان پس از آنالیز داده

نسبت به تغییرات دما و تابش، این ایده مطرح شد که احتماال بتوان تابع 

از  ب تغییرات تابش، به صورت یک خط با عرضحداکثر توان را بر حس

توان تابع مبدأ و شیب تابع دما نوشت. همچنین مشاهده شد که می

از مبدأ  حداکثر توان را بر حسب تغییرات دما، به صورت یک خط با عرض

ید فرض ۱۰و  ۹های دست آورد. شکلو شیب تابع میزان تابش، به های مؤ

 باشند.مذکور می

  

-های تغییرات نسبتا خطی نقاط حداکثر توان نسبت به دما در تابش. منحنی۹شکل 
 های ثابت.

  

های تغییرات نسبتا خطی نقاط حداکثر توان نسبت . منحنی۱۰شکل 

  های ثابت.به تابش در دما

هایی که توان به صورت منحنیتابع حداکثر توان را می ۹مطابق شکل 

دارای عرض از مبدأ و شیب معیین هستند هر یک به ازای یک تابش ثابت 

هایی که هر یک به ازای برای منحنی ۱۰ترسیم نمود. این مطلب در شکل 

یک دمای ثابت دارای عرض از مبدأ و شیب معیین هستند، صادق است. 

به صورت فرموله شده  ۷و  ۶ترتیب در روابط توان بهمطالب مذکور را می

 بیان نمود.

)۶              (                                                 Pmax(t) = t × f(s) + y(s) 

)۷          (                                                     Pmax(s) = s × g(t) + h(t)  

و  f(s)، توابع ۹حال با استفاده از رگرسیون خطی منحنیهای شکل 

y(s) تابع حداکثر توان بر  ۶ایگذاری در رابطه را محاسبه کرده و با ج

دست خواهد آمد. همچنین رابطه ) بهt) و دما ( sحسب متغیرهای تابش (

توان با ریاضی تابع حداکثر توان بر حسب متغیرهای تابش و دما را می

دست آورد. نیز به ۷و جایگذاری آنها در رابطه  h(t)و g(t)محاسبه توابع 

به   y(s)و   f(s)، توابع ۹های شکل حنیبه کمک رگرسیون خطی من

  شوند. محاسبه می ۹و  ۸صورت روابط 

)۸       (                                                      f(s) = - 0.1037 s - 0.0023  

)۹            (                                               y(s) =  61.4942 s - 0.8859  

تابع حداکثر توان بر حسب  ۶در رابطه  ۹و  ۸ایگذاری روابط با ج

  دست خواهد آمد.به ۱۰طبق رابطه  tو  sمتغیر های 

)۱۰     (                                            Pmax(s,t) = a s t + b t + c s + d  

a=-0.1037       ,         b=-0.0023,    c=64.4942       ,         d=-0.8859 

به صورت مشابه، جریان و ولتاژ متناظر با نقاط حداکثر توان را نیز به 

دست آورد. به �و  sکمک رگرسیون خطی، به صورت توابعی از متغیر های 

  ارائه شده است.  ۱۲و  ۱۱توابع محاسبه شده در روابط 
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)۱۱(                                                Imax(s,t)= a
'
 s t + b

'
 t + c' s + d

'
  

a'=0.5869×10-4,  b'=-0.1199×10-4,     c'=3.5570     ,                  d'=-0.0002 

)۱۲    (                                   Vmax(s,t) = a" s t + b" t  +  c"s + d"  

a"=0.0030      ,          b"=-0.0325,  

c"=1.3981      ,          d"=15.8924 

-با استفاده از داده ۱۲و  ۱۱، ۱۰الزم به ذکر است که محاسبه روابط 
زوج داده ورودی) انجام شده و به منظور صحت  ۶۳۷۰های آموزش (

زوج داده ورودی) استفاده  ۵۴۱های آزمایش (سنجی روابط مذکور از داده

ده است. صحت سنجی روابط مذکور در مقایسه با مقادیر تخمین زده ش

روش پیشنهادی  قابل قبولشده به کمک شبکه عصبی حاکی از دقت 

های خروجی در است. عالوه بر این، مدت زمان الزم برای تخمین داده

های مدت زمان الزم برای تخمین داده ۰.۰۰۱، اروش پیشنهادی حدود

، ۱. در جدول )۳و ۲(جداول  شبکه عصبی است خروجی در استفاده از

های آزمایش در تحت شرایط مختلف تابش و دما، میزان خطای داده

با استفاده از روش شبکه عصبی و روش  Vmax  و  Pmax  ،Imaxتخمین 

ها، اند. خطای مذکور در هر یک از این روشپیشنهادی مقایسه شده

-دستمدل ریاضی آرایه فتوولتاییک، به نسبت به مقادیر محاسبه شده از
 ۴۱.۸ ℃و  W/m2 ۸۴۰آمده است. به عنوان مثال در شرایط تابش و دمای 

، میزان خطای نقطه حداکثر توان در استفاده از شبکه عصبی نسبت به 

، و در استفاده از روش پیشنهادی میزان ۰.۰۱۴۵مقدار مطلوب برابر با 

 است. ۰.۰۰۱۴قدار مطلوب برابر با خطای نقطه حداکثر توان نسبت به م

در ادامه به منظور مقایسه دقیق دو روش ارائه شده در این تحقیق، در 

است. های آزمایش آورده شدهنتایج حاصل از بررسی داده ۳و  ۲جداول 

سنجی عملکرد شبکه داده آزمایش جهت صحت ۵۴۱، ۲در جدول 

هایی رصد و تعداد داهاند. در این جدول دعصبی در تخمین، استفاده شده

 ۰.۰۵و خطای بیش از  ۰.۰۵و  ۰.۰۲، خطای بین ۰.۰۲که خطای کمتر از 

است. مقایسه مقادیر مذکور با با مقادیر مطلوب را دارند، نشان داده شده

داده  ۵۴۱برای روش پیشنهادی (روی  ۳اطالعات معادل در جدول 

نسبت به روش آزمایش انجام شده است) مؤید دقت قابل قبول این روش 

  استفاده از شبکه عصبی است.

  گیرینتیجه - ۵

آرایه سلول در این تحقیق، هدف، تخمین دقیق نقطه توان بهینه 

در حداقل زمان ممکن است. بدین منظور پس از  یخورشیدی سیلیکن

های و استخراج داده یآنالیز مدل ریاضی آرایه سلول خورشیدی سیلیکن

آموزش و  هایده ورودی به عنوان دادهزوج دا ۶۳۷۰آموزش و آزمایش (

های آزمایش)، نتایج حاصل از زوج داده ورودی به عنوان داده ۵۴۱

تخمین نقطه توان بهینه به کمک دو روش استفاده از شبکه عصبی و روش 

دست آمده، عالوه بر اند. با توجه به نتایج بهپیشنهادی با هم مقایسه شده

وش پیشنهادی، مدت زمان الزم به تر در رحجم محاسبات بسیار کم

برابر مدت زمان الزم در استفاده از  ۰.۰۰۱منظور انجام تخمین، حدود 

شبکه عصبی مصنوعی است. در عین حال، دقت روش پیشنهادی نیز 

زوج داده  ۵۴۱مقبول و قابل قیاس با شبکه عصبی است. در این تحقیق، 

یشنهادی، سنجی عملکرد شبکه عصبی و روش پآزمایش جهت صحت

ً اند. در روش پیشنهادی، پس از آنالیز دادهاستفاده شده ها رفتاری نسبتا

خطی برای نقاط حداکثر توان نسبت به تغییرات دما و تابش، مشاهده 

گردید و نشان داده شد که تابع حداکثر توان بر حسب تغییرات تابش، به 

ترسیم است. از مبدأ و شیب وابسته به دما قابل  صورت یک خط با عرض

از سوی دیگر ثابت شد که تابع حداکثر توان بر حسب تغییرات دما، به 

از مبدأ و شیب وابسته به میزان تابش، نمایش  صورت یک خط با عرض

توان تابع حداکثر توان را به صورت یک تابع شود. و در نتیجه میداده می

ود. مقایسه مقادیر بیان نم ۱۰دو متغیره از میزان تابش و دما به فرم رابطه 

ید دقت قابل قبول روش پیشنهادی نسبت به  مذکور برای هر دو روش، مؤ

   .شبکه عصبی است تخمین به کمک
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مقادیر محاسبه شده از مدل ریاضی آرایه فتوولتاییک) در استفاده از شبکه عصبی و روش پیشنهادی های آموزش (نسبت به . مقایسه میزان خطای داده۱جدول 

  تحت چندین شرایط محیطی مختلف

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ۰.۰۵و  ۰.۰۲، خطای بین ۰.۰۲داده آزمایش) که در استفاده از شبکه عصبی، خطای کمتر از  ۵۴۱های آزمایش (. مدت زمان تخمین، درصد و تعداد داه۲جدول

  با مقادیر مطلوب دارند ۰.۰۵و خطای بیش از 

  

، خطای بین ۰.۰۲داده آزمایش) که در استفاده از روش پیشنهادی، خطای کمتر از  ۵۴۱های آزمایش (. مدت زمان تخمین، درصد و تعداد داه۳ول جد

  با مقادیر مطلوب دارند ۰.۰۵و خطای بیش از  ۰.۰۵و  ۰.۰۲

  

   
 

  

  شرایط آزمایش  میزان خطا در روش پیشنهادی  میزان خطا در استفاده از شبکه عصبی

Pmax Imax Vmax Pmax Imax Vmax T(℃)  S( W/m2) 

۰.۰۱۲۵  ۰.۰۰۲۵  ۰.۰۱۰۳  ۰.۰۲۶۱  ۰.۰۰۳۳ ۰.۰۳۴۲  ۳۱.۴    ۲۶۰  

۸.۴۳۷۲E ۴ -  ۰.۰۰۳۵  ۰.۰۰۶۲  ۰.۰۳۱۱  ۴.۵۴۶۱E ۵-   ۰.۰۴۴۲  ۲۹  ۳۶۰  

۰.۰۱۵۷  ۰.۰۰۲۰  ۰.۰۰۶۶  ۰.۰۳۰۵  ۰.۰۰۱۶ ۰.۰۱۹۵  ۲۹.۸  ۹۱۰  

۰.۰۰۸۰  ۰.۰۰۳۸  ۰.۰۳۵۹  ۰.۰۱۰۰  ۰.۰۰۱۸ ۰.۰۲۱۶  ۳۷  ۵۱۰  

۰.۰۱۴۵  ۰.۰۰۳۷  ۰.۰۲۱۱  ۰.۰۰۱۴  ۷.۱۴۰۵E ۴-  ۰.۰۰۷۱  ۴۱.۸  ۸۴۰  

۰.۰۱۲۱  ۰.۰۰۱۱  ۰.۰۲۱۱  ۰.۰۰۴۴  ۰.۰۰۲۳ ۰.۰۰۳۶  ۴۲.۶  ۶۸۰  

۰.۰۱۳۸  ۰.۰۰۳۴  ۰.۰۰۶۱  ۰.۰۲۳۱  ۰.۰۰۳۰ ۰.۰۲۷۷  ۴۹  ۷۹۰  

۰.۰۱۵۳  ۰.۰۰۱۷  ۰.۰۲۴۳  ۰.۰۴۱۹  ۰.۰۰۳۲  ۰.۰۵۲۲  ۵۵  ۹۴۰  

  استفاده از روش شبکه عصبی

مدت زمان الزم 

  تخمین (ثانیه) برای

  هادرصد خروجی

از با خطای بیش 

۰.۰۵%  

خروجی با  تعداد

بیش از  خطای

۰.۰۵%  

ها با درصد خروجی

% و ۰.۰۲بین  خطای 

۰.۰۵%  

تعداد خروجی با 

% ۰.۰۲بین  خطای

  %۰.۰۵و 

با  هادرصد خروجی

خطای کمتر از 

۰.۰۲%  

خروجی با  تعداد

کمتر از  خطای

۰.۰۲%  

 

۳.۴۶۶۵۳۳  ۰.۱۸%  ۱  ۱.۲۹%  ۷  ۹۸.۵۲%  ۵۳۳  Pmax 

۶.۲۱۷۲۱۷  ۰.۹۲%  ۵  ۱.۴۸%  ۸  ۹۷.۶%  ۵۲۸  Imax 

۴.۲۵۰۷۱۸  ۱.۲۹%  ۷  ۱۱.۶۵%  ۶۳  ۸۶.۰۶%  ۴۷۱  Vmax 

  استفاده از روش پیشنهادی

مدت زمان الزم 

تخمین  برای

  (ثانیه)

  هادرصد خروجی

طای بیش از با خ

۰.۰۵%  

خروجی با  تعداد

بیش از  خطای

۰.۰۵%  

ها با درصد خروجی

% و ۰.۰۲بین  خطای 

۰.۰۵%  

تعداد خروجی با 

% ۰.۰۲بین  خطای

  %۰.۰۵و 

با  هادرصد خروجی

خطای کمتر از 

۰.۰۲%  

خروجی با  تعداد

کمتر از  خطای

۰.۰۲%  

 

۰.۰۰۱۰۹۲  ۲.۰۳%  ۱۱  ۵۲.۱۲%  ۲۸۲  ۴۵.۸۴%  ۲۴۸  Pmax 

۰.۰۰۱۱۴۶  ۰%  ۰  ۰%  ۰  ۱۰۰%  ۵۴۱  Imax 

۰.۰۰۱۱۳۷  ۴.۹۹%  ۲۷  ۵۰.۰۹%  ۲۷۱  ۴۴.۹۱%  ۲۴۳  Vmax 
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