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بندي دما و میزان تابش بستگی دارد کنترل نقاط هاي خورشیدي به عایقتوان الکتریکی تامین شده توسط سیستم کهاز آنجایی  - دهیچک
. باشدمیهاي ردیابی ماکزیمم توان دف از این مقاله  بررسی الگوریتمه. عملکردي براي نمایش ماکزیمم توان دستگاه خورشیدي، ضروري است

مطرح شده با دیگر تکنیک هاي به کار رفته در گذشته این است که از توان خروجی سلول  MPPTر سیستم تفاوت عمده شیوه ي به کار رفته د
چنین سیستمی داراي . و به همین علت پیچیدگی سیستم را کاهش می دهد . استفاده می شود  dc/dcخورشیدي مستقیما براي کنترل مبدل 

  .بازدهی باال و قیمت پایین می باشد
  .DC/DC – MPPTمبدل هاي  –سیستم هاي خورشیدي  حداکثر - کلید واژه

 

 مقدمه -1

آنجایی که مردم نگران پایان پذیري سوخت هاي فسیلی و از 
مشکالت محیطی ایجاد شده در اثر مصرف انرژي متعارف هستند 
، در حال حاضر استفاده از منابع انرژي تجدید پذیر ، به خصوص 
پانل هاي خورشیدي گسترش یافته است ، همچنین انرژي 

امین توان خورشیدي یکی از مهمترین و پر کاربرد ترین منبع ت
باتریهاي خورشیدي یا . ماهواره ها و فضاپیما ها نیز می باشد 

سلول هاي خورشیدي ابزارهاي الکترونیکی هستند که با استفاده 
از پدیده فتوولتائیک ، نور یا فتون را مستقیما به جریان یا ولتاژ 

امروزه از سلول هاي خورشیدي در . الکتریکی تبدیل می کنند 
از قبیل شارژ باتري ، پمپاژ . رد استفاده می شود بسیاري از موا

... . آب ، تامین انرژي منازل سیستم هاي انرژي ماهواره اي و 
عدم نیاز به نگهداري و تعمیر و همچنین عدم ایجاد آلودگی از 
مزیت هاي این منابع می باشد ولی در برخی موارد کاربردي براي 

در سال هاي . هستند  dc/acیا  dc/dcتغذیه بار ، نیازمند مبدل 
اخیر تکنولوژي ساخت نیمه هادي هاي انرژي ، باعث تبدیل 

شده است ولی از آنجایی که سلول هاي  dcو   acآسان تر بین 
خورشیدي هنوز داراي بازده تبدیل نسبتا پایینی هستند می 

توان با استفاده از ترفند هاي سري و موازي کردن ، عالوه به 
  . قابل قبول هزینه ها را نیز کاهش داد رسیدن به توان 

/ گرم کننده : انرژي خورشیدي می تواند به دو روش به کار رود 
بعضی دستگاه ها . خنک کننده خورشیدي و و برق خورشیدي 

دستگاه هاي دیگر ممکن است براي . عمل می کنند  dcدر ولتاژ 
تعدیل ولتاژ نیازمند آداپتور ولتاژ یا اینورتر براي افزایش ولتاژ و 

دستگاه هاي خورشیدي براي ماهواره . باشند  acتغییر آن به 
با یک . هاي قوي در برنامه هاي فضایی توسعه داده شده اند 

بسیار ساده ، ولتاژ و  (MPPT)تکنیک ردیابی نقطه حداکثر توان 
در ) یا جریان ( یا جریان سلول خورشیدي با ولتاژ ثابت مبنا 

) یا جریان ( شرایط جوي خاص مقایسه می شود که با ولتاژ 
  .     سلول خورشیدي در نقطه توان حداکثر مطابقت دارد 

 _ولتاژ (  P-Vو) ولتاژ _جریان ( V-Iمشخصه هاي غیر خطی 
 1 یدي و  وابستگی آنها به دما در شکلآرایه هاي خورش) توان

  . نشان داده شده است
،  هنگامی که ماهواره به ناحیه خورشید گرفتگی وارد می شود

خروجی آرایه ها کامال صفر بوده و درست پس از خروج از این 
.  ن خواهیم بودآ ناحیه شاهد افزایش ولتاژ آنها تا بیشترین حد

قدرت با نوسانات دما در حال  در نتیجه ولتاژ متناظر با حداکثر
و (لذا براي اینکه بهره برداري در راندمان  باالتر .  تغییر می باشد
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انجام گیرد نیاز به استفاده از مدار ) با تعداد سلول هاي کمتري
  . دنبال کننده نقطه حداکثر توان می باشد

  
  آرایه هاي خورشیدي در دماهاي مختلف   p-vو v-iمشخصه :  1شکل

  هاي جذب حداکثر توان سلول هاي خورشیديروش  -2
هایی که خصوصا جهت جذب حداکثر توان آرایه  بعضی از روش

هاي خورشیدي براي تغذیه بار و شارژ باتري ها مورد استفاده 
  :قرار می گیرند عبارتند از

با توجه به مشخصه آرایه هاي خورشیدي می توان : روش اول
لول ها به ولتاژ متناظر با نشان داد که نسبت ولتاژ بی باري  س

می )   0.75تا   0.7بین  (نقطه حداکثر توان  آنها تقریبا ثابت 
مقایسه آن با  لذا با اندازه گیري ولتاژ بی باري سلول و . باشد

، فرمان الزم به سیستم کنترل سوئیچینگ تنظیم  ولتاژ دو سر بار
ممکن به کننده ولتاژ داده می شود بطوریکه همواره حداکثر توان 

  . بار منتقل گردد
می توان نشان داد که نسبت جریان اتصال کوتاه : روش دوم

( سلول ها به جریان متناظر با نقطه حداکثر توان آنها تقریبا ثابت 
با اندازه گیري جریان اتصال کوتاه .  می باشد) 0.85تا   0.8بین 

ل سلول و مقایسه آن با جریان بار، فرمان الزم به سیستم کنتر
سوئیچینگ تنظیم کننده ولتاژ براي انتقال حداکثر توان ممکن 

  . ارائه می شود
معموال در ماموریت هاي فضایی دما به عنوان فاکتور : روش سوم

هاي خورشیدي مطرح می  اصلی و تعیین نقطه حداکثر توان آرایه
ها اندازه گیري شده و براي کنترل  این دماي سلولبنابر.  باشد

هدایت آن بطرف نقطه توان حداکثر استفاده  واره ونقطه کار ماه
ساز دما براي  در برخی از ماهواره ها از مدارهاي جبران.  می شود

  . در نظر گرفتن تغییرات دماي سلولها استفاده می شود
اصوال آرایه هاي خورشیدي توسط مدارهاي : روش چهارم

ن با فرض ثابت بود.  سوئیچینگ به باتري ها متصل می شوند

، نوسانات جریان  ولتاژ باتري در خالل فرآیند سوئیچینگ
لذا با مشخص کردن اینکه در .  نمایانگر نوسانات توان می باشند

چه زمانی نوسانات جریان حداکثر می شوند می توان نقطه 
حداکثر توان را پیش بینی نمود و نقطه کار ماهواره را همواره 

  . نزدیکی آن هدایت کرد
خورشیدي بصورت مصنوعی بارگذاري و  آرایه هاي: روش پنجم

براي تعین  . شود ولتاژ وجریان آنها بطور پیوسته اندازه گیري می
نقطه حداکثر توان، ضرایب ولتاژ وجریان اندازه گیري شده به 

  . گردند ارسال میتوان مدار نمایانگر حداکثر 
نشان داده شده است  2همانطوري که در شکل : روش ششم

آرایه هاي خورشیدي در نقطه حداکثر توان dc و  acسهاي امپدان
در این روش یک جریان نوسانی به .  دشونبا یکدیگر برابر می 

بطور  v/i و dv/diوتغییرات  آرایه خورشیدي تزریق گردیده
از این اطالعات براي تخمین  . پیوسته اندازه گیري می شوند

  . رداري می گرددنقطه حداکثر توان آرایه هاي خورشیدي بهره ب
وقتی که یک آرایه خورشیدي بارگذاري می شود، : روش هفتم

نرخ تغییرات قدرت خروجی نسبت به جریان تقریبا خط 
مستقیمی می شود که از نقطه حداکثر توان می گذرد لذا با 
تزریق یک سیگنال با فرکانس اغتشاش به آرایه خورشیدي، 

می نمایند و سپس با شرایط تغییرات توان در آرایه را فراهم 
توسط مدار کنترل، فرمان الزم جهت   dp/dI اندازه گیري پیوسته

  . کار در نقطه حداکثر توان صادر می گردد
به کمک هر یک از روشهاي فوق می توان فرمان الزم جهت 
سوئیچینگ کلیدهاي قدرت تنظیم کننده ولتاژ را صادر کرد و 

ماهواره از آرایه هاي  حداکثر توان ممکن را جهت تغذیه بارهاي
  . خورشیدي دریافت نمود

  
  آرایه هاي خورشیدي ac و   dcامپدانسهاي :   2شکل 
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یکی دیگر از روشهایی که در  : روش نموي رساناییروش هشتم 
زمینه دست یابی به نقطه حداکثر توان بسیار پر کاربرد و دقیق 

مثل (     است و در سیستم هایی که نیاز به دقت باالیی دارند 
مورد استفاده قرار می گیرد ، روش نموي ) صنایع فضایی 

 di/dvدر روش نموي رسانایی ، از نموي رسانایی . رسانایی است 

  . استفاده می شود  dp/dvبراي بدست آوردن عالمت 
آرایه هاي خورشیدي در  dcو   acمی توان نشان داد که رسانایی 

فلوچارت  3شکل . می باشد  نقطه حداکثر  توان با یکدیگر برابر
روش نموي رسانایی نشان داده شده است ، در این فلوچارت نویز 

دیگر عیب این روش . و خطاي اندازه گیري مشکل ساز می شود 
پیچیدگی آن نسبت به روش هاي دیگر می باشد ، همین دلیل 

  .باعث افزایش زمان محاسبات می شود 

  رساناییفلوچارت روش نموي :   3شکل  
  

روش دیگري که در : مشاهده و دنبال کردن  نهم ، روش روش
فضایی از آن استفاده می شود ، روش  –سیستم هاي خورشیدي 

مشاهده و دنبال کردن است ، این روش متداول ترین الگوریتم 
  . کنترل دنبال کننده نقطه حداکثر توان می باشد 

مساوي صفر  dp/dvمی توان نشان داد که در نقطه حداکثر توان 
می باشد و قبل از این نقطه این مقدار مثبت و بعد از آن منفی 

شکل . در این روش از این خاصیت استفاده می شود . می شود 
  .این مطلب را نشان می دهد  4

نیز فلوچارت روش مشاهده و دنبال کردن را نشان می  5شکل 
مثبت باشد در همین  dp/dvدر فلوچارت مذکور ، اگر . دهد 

 dp/dv جهت ادامه داده می شود تا به نقطه اي برسیم که در آن
منفی باشد باید در جهت عکس ادامه  dp/dvو اگر . صفر باشد 

  .داده شود تا به نقطه مورد نظر برسیم 

 ولتاژ  –در نفاط مختلف مشخصه توان  dp/dvعالمت :  4شکل 

  
  

  
  دنبال کردن فلوچارت روش مشاهده و:   5شکل 

  

 روش پیشنهادي -3

تکمیل شده و دقت آن نیز با  شکل قبلفلوچارت  6در شکل 
  .اضافه شدن چند مورد بهبود داده شده است

همان طور که مشاهده می کنید فلوچارت به دو قسمت ، حلقه 
در ادامه هر یک از این . تابش و حلقه دما تقسیم شده است 

  . حلقه ها توضیح داده خواهد شد 
با توجه به مشخصه آرایه هاي خورشیدي می توان : حلقه تابش 

نشان داد که با افزایش تابش ، جریان اتصال کوتاه افزایش پیدا 
کرده و نقطه حداکثر توان به سمت ولتاژهاي زیاد جا به جا می 

در حلقه تابش ، عالوه بر کنترل نقطه حداکثر توان ، از . شود 
خصه امپدانس منفی نیز آسیب دیدن سیستم در برابر مش

  .جلوگیري می شود 
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حلقه دما در واقع همان فلوچارت روش مشاهده و : حلقه دما 
حلقه دما زمانی شروع به کار می کند که . دنبال کردن می باشد 

با توجه به اینکه مشخصه آرایه . تغییرات تابش ناچیز باشد 
تغییر خورشیدي با دما تغییر می کند ، نقطه حداکثر توان نیز 

می کند که با استفاده از این حلقه می توان این نقطه را دنبال 
  . کرد 

در ادامه از این الگوریتم براي رسیدن به نقطه حداکثر توان در  
  .شبیه سازي استفاده می شود 

  

  
  فلوچارت تکمیل شده از فلوچارت روش مشاهده و دنبال کردن:   6شکل

 تحلیل مبدل ها -4

اکثر توان را از سلول خورشیدي به بار انتقال براي اینکه بتوان حد
به همین دلیل . داد ، نیاز است که بهترین مبدل را انتخاب کرد

  . بازده مبدل اهمیت زیادي پیدا می کند 
افزاینده از  –در شکل زیر مبدل هاي کاهنده ، افزاینده و کاهنده 

  . نظر بازده مورد بررسی قرار گرفته اند 

  
  افزاینده –بازده مبدل هاي کاهنده ، افزاینده و کاهنده :  7شکل 

  

نمودار بازده مبدل کاهنده با مربع و نمودار بازده  7در شکل 
افزاینده با  –مبدل افزاینده با دایره و نمودار بازده مبدل کاهنده 

همان گونه که در شکل باال مشاهده . مثلث نشان داده شده است 
 –می شود ، بازده مبدل کاهنده ، از مبدل افزاینده و کاهنده 

مبدل  بپس به نظر می رسد انتخا. افزاینده بیشتر می باشد 
  . کاهنده ، انتخاب مطلوبی باشد 

سوئیچینگ به طراحی مبدل می پردازیم ، فرکانس  هم اکنون 
ولتاژ ورودي . می گیریم  کیلو هرتز در نظر 50سفت مبدل را ما

قرار می دهیم ، در  14.5ولت و ولتاژ خروجی آن را  17.1مبدل 
  : به صورت زیر می باشد   d ( duty cycle )این صورت 

d= 14.5 / 17.1 = 0.848 = 84%    
  : مقدار سلف نیز با انجام محاسبات زیر بدست می آید 

Lmin = ( 1- d ) R /2f  
Lmin = 25.84 µH  
L = 0.26 mH  

باشد ، پس مقدار  0.88فرض می کنیم جریان خروجی آن 
  : مقاومت به صورت زیر بدست می آید 

R = 14.5 /0.88 = 16.48 Ω 
، از رابطه زیر حاصل می  Vo / dVo = 0.01مقدار خازن با فرض 

  : شود 
C = (( 1 – d )Vo / dVo) / 8Lf2  

C= 42.38 µF   

  شبیه سازي سیستم -5
انجام شده  Matlab Simulinkتمامی شبیه سازي ها در نرم افزار 

 BP MSX60شبیه سازي سلول خورشیدي بر اساس مدل . است 
  . انجام شده است

  : به صورت زیر می شود  آرایه در نهایت این شبیه سازي

  
  شبیه سازي سلول خورشیدي:  8شکل 

  
را نشان می دهد ؛   P – Vو  I-Vمنحنی  XY graphکه در آن 
  .نشان داده شده است  10و  9 در شکل هااین منحنی
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  آرایه خورشیدي  I-Vمنحنی :   9شکل 

  

  
  آرایه خورشیدي P- Vمنحنی :  10شکل 

  
همان گونه که در این مدل نشان داده شده می توان در بلوك 

  .مشاهده کرددما و تابش این مقادیر را تغییر داد و اثر آن را 
حال با شبیه سازي کل سیستم ، مطابق با آن چه در فلوچارت 

  : پدیدار می شود  11بیان شد ، شماتیکی مطابق با شکل 

 نتیجه بدست آمده از پروژه - 6

  .نتایج بدست آمده از شبیه سازي آورده شده استدر جداول زیر 
مشخص است نتایج بسیار دقیق و   2و  1طور که در جداول همان

،  P&Oو  INCهایی همچون قابل استناد است و نسبت به روش
  . از دقت بیشتري برخوردار است 

  سازي، دقت به این نکته نیز خالی از لطف نیست که در این شبیه
-ها با افزایش دما بازده سیستم کاهش پیدا میمثل سایر روش

هاي کند ولی در این روش ، این افت بازده نسبت به سایر روش
  . یاد شده بسیار ناچیز تر است 

  

  نتایج شبیه سازي توان): 1(جدول 
توان متناظر با نقطه 
پیک منحنی آرایه 

  خورشیدي

  

  توان خروجی

  

  دما

60  56  25  

58  53  50  

54  49  75  

  
  نتایج شبیه سازي بازده): 2(جدول 

  دما  بازده

93  25  

91  50  

90  75  

   

  نتیجه گیري - 7
همان طور که از نتایج شبیه سازي مشخص است ، دقت این 

  .روش بسیار مناسب و کامال شهودي است 
در بلوك دیاگرام این سیستم دیدیم براي ساخت آن به واحد 

  : هاي زیر نیازمندیم 
  واحدA / D  
  واحد پردازش و کنترل 
  واحد تولید پالسPWM  

) به صورت سریال( استفاده جداگانه از هر یک از واحد هاي باال
  . باعث کاهش سرعت می شود 

اما امروزه با پیشرفت فناوري میکروکنترلر ها ، تمام واحد هاي 
باال در یک چیپ قرار دارد و سرعت بسیار باالیی هم دارا می 

از جمله این  ARM , AVR , PICلر هاي میکروکنتر. باشد 
  .میکروکنترلرها هستند 
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   سپاسگزاري
مادران و پدران،  در اینجا بر خود الزم می بینیم که از زحمات 

  .همسران خود تشکرفراوان به عمل بیاوریم
همچنین از جناب آقاي دکتر صدوقی و جناب آقاي دکتر 

دریغشان کمال تشکر را هاي بیموسوي نیز بخاطر حمایت
  .داریم
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