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آرایه هاي خورشیدي توسط اینورتر تمام موج . براي سیستم سه فاز خورشیدي طراحی شده است PID-در این مقاله کنترل کننده فازي–دهیچک

و زوایاي آتش . توسط کنترل کننده فازي تعیین می شود PIDدر اینجا بهره هاي کنترل کننده .به شبکه سه فاز متصل هستند SCRتریستوري 
آرایه هاي خورشیدي  در این طرح .گونه اي تنظیم می گردد که شبکه سه فاز خورشیدي تحت هر شرایط در ماکزیمم توان  عمل کندتریستور به 

  .حاصل از آن در پایان ارائه گردیده است هسیمولینک متلب شبیه سازي و نتیجدر در ام فایل و شبکه سه فاز 
 PID-کنترل کننده فازي,یديسلول خورش,)MPPT(ردیاب ماکزیمم توان - کلید واژه

 

 مقدمه -1

در سالهاي اخیر استفاده از منابع تجدید پذیر مانند انرژي      
مد ، به علت کاهش سوخت جزر و بادي، موج، خورشیدي ، 

. فسیلی و مشکالت محیطی مورد توجه شایانی قرار گرفته است
این انرژي ها به انرژي سبز معروفند و در تحقیقات صورت گرفته، 
از میان آنها انرژي خورشیدي و تولید سیستم هاي فتوولتائیک 
بیشترین توجه را به خود معطوف کرده است چرا که این منبع 

به منابع دیگر انرژي هاي تجدید پذیر با اطمینان انرژي نسبت 
 ]2[،]1[بیشتر و بدون آلودگی، انرژي الکتریکی تولید می کند

توان خروجی آرایه هاي فتوولتائیک بسته به حاالت نور خورشید 
و  دما تغییر می کند، براي بدست آوردن ماکزیمم توان از آرایه 

نندة ردیاب ماکزیمم فتوولتائیک سیستم فتوولتائیک به کنترل ک
روش هاي مختلفی براي ردیابی ماکزیمم توان . توان نیازمند است

این روش به  Perturb and Observeبه کار گرفته شده است 

محاسبه 
dv
dp  براي تعیین ماکزیمم نقطه توان احتیاج دارد هر

 چنداین روش ، روشی نسبتا ساده است ولی این روش زمانی که
تابش خورشید به سرعت تغییر کند، قادر به ردیابی ماکزیمم 
توان نمی باشد و به جاي اینکه مستقیما توان را ردیابی کند، 

  .]4[،]3[کندحول آن نوسان می

 ]7[ولتاژ ثابت  ،]6[، خازن پارازیتی]5[روشهاي افزایش رسانایی 
ارائه  ].10[،]9[و کنترل کنندة منطق فازي  ]8[شبکه عصبی 

شده اند که این روش ها معایبی چون هزینه و پیچیدگی باال و 
همچنین کنترل کنندة . قابلیت اطمینان پایین را دارا می باشند

)  dc/dc(ردیاب ماکزیمم نقطه توان با به کارگیري مبدل بوست 
باسیستم شبکه عصبی فازي ارائه گردید که از پیچیدگی باالیی 

ردیاب ماکزیمم توان براي شبکه هاي ]11[در  .برخوردار است 
متصل به سیستم هاي فتوولتائیک ارائه گردید که شامل 
اینورتري است که داراي سه شاخه یکسو کننده می باشد به 

براي کاهش . طوري که یک سیستم تک فاز را توصیف می نماید
تلفات سوئیچینگ ، تنها ازشاخه مشترك اینورتر براي 

 PDکنترل کننده هاي . استفاده شودسوئیچینگ فرکانس شبکه 
فرا جهش را  PDکنترل کنندة .  ]13[،]12[نیز ارائه گردید  PIو 

کم کرده ولی خطاي حالت ماندگار به خوبی بهبود نمی یابد ، 
خطاي حالت دائمی را کاهش ولی باعث افزایش  PIکنترل کنندة 

 شود به منظور بهبود کنترل کنندهفراجهش و کاهش پایداري می
هاي مذکور روش هاي مختلفی ارائه شد یکی از این روشها، روش 
کنترل فازي می باشد که به منظور رویارویی با اغتشاشات و 

 PDفازي ،  PIبدین ترتیب روشهاي  ]14[نامعینی ها  می باشد
فازي در بهبود  PDارائه گردید کنترل کننده   ]16[،]15[فازي

بنابر این در عمل خطاي حالت ماندگار ضعیف عمل می کند 
فازي کاربرد بیشتري داد  PDفازي نسبت به کنترل  PIکنترل 

 براي شبکه سه فاز خورشیدي فازي -PIDطراحی کنترل کننده 

  3ومحمد مصباح 2سعید طوسی زاده، 1آناهیتا قاسمی
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فازي، عملکرد ضعیفی در پاسخ گذرا براي سیستم  PIکنترل 
به طور گسترده اي در  PIDکنترل کننده . هاي با مرتبه باال دارد

صنعت  کار برد دارد و یکی از روشهاي ساده کنترل محسوب می 
این کنترل کننده می تواند پایداري سیستم گردد از نظر تئوري 

را تضمین نماید و ردیابی خطاي حالت ماندگار صفر، براي 
شبیه سازي هاي  ]17[دهد سیستم هاي خطی را انجام می

، نشان داده است که اغلب  PIDکامپیوتري از الگوریتم کنترل 
 جهت بهبود. باشدردیابی خطا کامال نوسانی با دامنه هاي زیاد می

، روش هاي متفاوتی از جمله، روش  PIDعلمکرد کنترل کننده 
روش  .]18[هاي تطبیقی و روش هاي نظارتی پیشنهاد گردید 

کنترل فازي یک روش موثر جهت مواجه شدن با نامعینی ها می 
باشد و همچنین در این روش هیچ ضرورتی براي وجود مدل 

به  فازي-PIDشد در این مقاله کنترل کننده سیستم نمی با
منظور ردیابی ماکزیمم توان ارایه هاي فتوولتائیک با استفاده از 

براي سیستم هاي شبکه سه فاز پیشنهاد گردیده  SCRاینورتر 
تنظیم ضرایب مورد نیاز کنترل  فازي کنترل کنندهعملکرد .است

  .باشدمی  PIDکننده 
 طرح پیشنهادي-1

در . می باشد )1(بلوك دیاگرام طرح پیشنهاد شده مطابق شکل 
این شکل آرایه هاي فتوولتائیک انرژي خورشیدي را به انرژي 
الکتریکی تبدیل می کنند که این انرژي، اینورتر را بواسطه 
اندوکتانس تغذیه می نماید اندوکتانس به منظور دستیابی جریان 
مستقیم پایدار از آرایه هاي خورشیدي استفاده شده است قابل 

مذکور شامل مدار سه فاز تمام موج ذکر است که اینورتر 
تریستوري می باشد که در بخش بعدي به تفصیل توضیح داده 

و همچنین اینورتر سه فاز به واسطه یک ترانسفورمر . خواهد شد
 .)1شکل(سه فاز افزاینده به شبکه سه فاز متصل است 

  
  سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه سه فاز - 1شکل
اختالف . اراي سه ورودي می باشدفازي د PIDکنترل کننده 

توان خروجی ترانسفورمر و ماکزیمم توان منبع به عنوان خطا و 
هر یکی از ورودي هاي آن کنترل کننده و مشتق و انتگرال آن 
دو ورودي دیگر ان در نظر گرفته شده است قابل توجه است که 

و جریان اتصال کوتاه  (V0C)ماکزیمم توان بر اساس ولتاژ مدار باز 
(Isc) باید به این نکته . آرایه هاي خورشیدي بدست می آید

ارایه خورشیدي با دما و  (V0C)توجه کرد که ولتاژ مدار باز 
با تابش خورشید تغییر  (Isc)همچنین جریان اتصال کوتاه آن 

خواهد کرد از خطاي بین توان خروجی ترانسفورمر و توان منبع 
یه آتش تریستورهاي به کار رفته در اینورتر براي تنظیم زاو

  شود لذا ماکزیمم توان به شبکه می رسداستفاده می
  مدل آرایه فتوولتائیک -2-1

معادلۀ کالسیک سلول خورشیدي رابطۀ بین جریان و ولتاژ سلول 
کند که در آن از مقاومت هاي موازي در مدار را توصیف می

  .تمعادل سلول خورشیدي صرف نظر شده اس

 
  مدل کالسیک آرایۀ خورشیدي – 2شکل 
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 I0جریان تولید شده ناشی از تابش خورشید،  Iphکه در ان 

ها سري آرایه مقاومت Rseجریان اشباع معکوس آرایۀ خورشیدي 

)(ولتاژ حرارتی می باشد Vthفتوولتائیک، 
q

KTVth   

 I-Vیک سلول خورشیدي روي هر نقطه از منحنی مشخصه 
.نشان داده شده در شکل زیر می تواند عمل کند

  
 سلول خورشیدي I-Vمشخصه ) 3(شکل

و اتصال کوتاه  (Voc)دو نقطه مهم روي منحنی ولتاژ مدار باز 
(Isc)  می باشند ولتاژ مدار باز ماکزیمم ولتاژ در زمانی است که

ocIPV(جریان صفر باشد VVpv 0|(  و جریان اتصال کوتاه(Isc) 
قابل . ماکزیمم جریانی است که ولتاژ متناظر با آن صفر باشد
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توجه است که جریان اتصال کوتاه با شدت نور و ولتاژ مدار باز با 
  .لگاریتم شدت نور متناسب است

در شکل فوق نشان می دهد که یک نقطه منحصر به  P-Vنمودار 
وجود دارد که ماکزیمم توان را تولید می  I-Vفرد در مختصات 

  .کند 
مدل فتوولتائیک به کار رفته در این مقاله از معادالت فوق پیروي 

 .که در ام فایل شبیه سازي شده است میکند
  اینورتر جریان خط -2-2

نشان داده شده است ) 4(تمام کنترل شده در شکل  SCRمبدل 
که بسته به اینکه زاویه آتش درچه محدوده اي قرار گرفته باشد 
به عنوان یکسو کننده و اینورتر عمل می کند در این طرح 

  عملکرد این مبدل به صورت اینورتر می باشد

  
  اینورتر تمام موج تریستوري – 4شکل 

اگر تریستورها مطابق شکل فوق در اینورتر نشان داده شده 
 شماره گذاري گردد تریستور ها به ترتیب

T6T1,T5T6,T4T5,T3T4,T2T3,T1T 2  
آتش می شدند بنابر این اگر بار کشش توان تولید شده را داشته 

معکوس کننده، عکس  dcباشد آن گاه جهت توان توسط ولتاژ 
ند ، می گردد و این در حالی است که جهت جریان تغییر نمی ک

درجه باشد در این مورد نیازي به  90باید بیشتر از  زاویه 
همزمان کردن خروجی اینورتر با شبکه نمی باشد و این موضوع 

  .است صادق SCRراجع به اینورترهاي 
  فازي  PIDکنترل کنندة  – 3

و فازي تشکیل شده  PIDاین کنترل کننده از دو کنترل کنندة 
  . است

 PIDکنترل کننده -3-1
ساده می باشد و دیاگرام بلوکی آن مطابق  PIDکنترل کنندة

  .شکل زیر می باشد
  

 
  PIDدیاگرام بلوکی کنترل کنندة ) 5شکل                  

 
یک کنترل کنندة خطی بوده که شامل  PIDکنترل کنندة 
))((سیگنال خطا  te  می باشد که از اختالف مقدار داده شده

(r(t))  و مقدار خروجی(y(t))  به دست می آید و سیستم را بر
کنترل میکند که ترکیب خطی از خطا، مشتق  u(t)اساس مقدار 

خروجی کنترل کنند، ,رابطۀ ورودي . و انتگرال آن استمی باشد
  مطابق زیر می باشد

 
t

dip dt
tdeKdtteKteKtU 0
)()()()(

  
به ترتیب بهره هاي تناسبی، انتگرالگیر و  Kp  ،Ki  ،Kdکه در آن 

این کنترل کننده، کنترل کنندة فیدبکی با . مشتق گیري هستند
بهره هاي ثابت میباشد و قادر به جبران تغییر پارامترها در 
سیستم نیست لذا این سیستم ها قابلیت انطباق با تغییرات 

 ترل کننده فازي از یک کنبراي بهبود عملکرد .محیط را ندارند 
عملکرد این کنترل کننده تنظیم ضرایب مورد .استفاده می شود

دیاگرام بلوکی استفاده شده به .می باشد PIDنیاز کنترل کننده 
  .صورت شکل زیر خواهد بود

ننکلرتنک زافهد ي

رتنک ننکل PIDهد یس تس م

de/dt

+
-

dalpha
kp ki kd

P r
e

Pout

 دیاگرام بلوکی کنترل کننده متناظرفازي) 6شکل
  کنندة فازيخروجی هاي کنترل ,ورودي  -3-2

. کنترل کننده فازي داراي دو ورودي و سه خروجی می باشد
و متغیر هاي خروجی بهره هاي  deو    eمتغیرهاي ورودي 

هستند در اینجا  (kd)مشتق گیر  (Ki)، انتگرالگیر  (KP)تناسبی 
 (Pb)متغیرهاي زبانی ورودي و خروجی عبارتند از ، منفی بزرگ 
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، و مثبت (Ps)مثبت کوچک  (zr)، صفر  (ns)،  منفی کوچک 
و ساختار کنترل کنندة فازي در متلب به صورت زیر  (Pb)بزرگ 

  .می باشد

  
  فازي در متلب – PIDساختار سیستم کنترل  –7شکل 

)  12(الی ) 8( توابع عضویت ورودي و خروجی در شکل هاي 
 نشان داده شده است 

  

  
  eتابع عضویت براي  –) 8(شکل 

  
  deتوابع عضویت براي  –) 9(شکل 

  
 KPتوابع عضویت براي  –) 10(شکل 

  
 Kiتوابع عضویت براي  –) 11(شکل 

  
  Kdتوابع عضویت براي  –) 12(شکل 

  
 

  طراحی قوانین کنترل فازي -3-3
قوانین کنترل فازي ، شرحی از چگونگی کنترل سیستم می 

شده در این مقاله قوانین کنترل فازي بدین ترتیب طراحی . باشد
  .اند
می باشد به منظور ایجاد پاسخ  de<0) بزرگ e( e>0زمانی ) 1

 Kd,Kiباید بزرگتر و  Kpسریع و کاهش خطا در کمترین زمان ، 
، به منظور جلوگیري از افزایش  eبا کاهش . باید کوچکتر شوند 

  باید کاهش یابد Kiو  Kpباید افزایش و  Kdفرا جهش، 
یستم در حالت ماندگار می است س de>0و   e<0زمانی که ) 2

به منظور کاهش فراجهش . باشد و خطا در حال افزایش می باشد
kd  باید افزایش و همچنینKi,Kp کاهش یابند.  
می باشد سیستم به حالت ماندگار  de>0,e<0زمانی که )3

نزدیک شده و به منظور سرعت بخشیدن به پاسخ سیستم و 
افزایش و جهت  Kpان ، دستیابی به حالت ماندگار در کمترین زم

همچنین براي جلوگیري از . باید اضافه شود Kdکاهش فراجهش 
  .باید کاهش یابد Kiنوسان تولید شده توسط فراجهش ، 

، فراجهش سیستم منفی بوده و  de>0,e>0زمانی که  – 4
باید بزرگتر شود و  Kdمقدار . هنگامی که خطا افزایش می یابد 

یمم خود نائل گردد و سیستم به در لحظه اي که خطا به ماکز
 Kiو  Kpباید کاهش و  Kdشود ،  حالت ماندگار نزدیک می

نشان داده  3تا  1افزایش می یابند قوانین فازي در جدول هاي 
  شده است

  Kpقوانین فازي براي : 1جدول 

KP de 
NB NS Zr PS PB 

e 

NB PB PM PM PS Zr 
NS PM PM PM Zr NS 
Zr PM PS Zr NS NM 
PS PS Zr NS NS NM 
PB Zr NM NM NM NB 

 Kiقوانین فازي براي    :2جدول

Ki de 
NB NS Zr PS PB 

e 

NB NB NM NM NS Zr 
NS NB NS NS Zr PS 
Zr NM NS Zr PS PM 
PS NM Zr PS PS PB 
PB Zr PS PM PM PB 

  
  
  
  
  



 
 

1154 
 

  
  

  
    

  Kdقوانین فازي براي   :3جدول 

Kd de 
NB NS Zr PS PB 

e 

NB PS NB NB NB PS 
NS Zr NM NM NS Zr 
Zr Zr NS NS NS Zr 
PS Zr Zr Zr Zr Zr 
PB PB PM PM PS PB 

همان طور که در جداول فوق مشاهده می شود قوانین فازي با 
آن گاه طراحی می شوند  –پارامتر و در غالب قواعد اگر  4تنظیم 

و غیر فازي ساز   min-maxدر این مقاله از روش استنتاج 
  میانگین مرکزي استفاده شده است

  شبیه سازي-4
آرایه هاي خورشیدي در این مقاله، براساس دماي عملکرد آن، 

ازي متصل تعداد سلول هاي خورشیدي که به صورت سري و مو
شده اند، طراحی می گردد و به صورت زیر در ام فایل شبیه 

 .سازي شده است

  
  هاي خورشیدي در ام فایل شبیه سازي آرایه: 13شکل 

توان شبکه با ماکزیمم توان منبع که توسط ولتاژ مدار باز و 
جریان اتصال کوتاه به دست می آید، مقایسه شده و خطا 

آتش تریستورهاي اینورتر به منظور   محاسبه می گردد و زاویه
نتایج حاصل از شبیه . تأمین ماکزیمم توان شبکه تغییر می کند

در شکل زیر شکل . زیر نشان داده شده استسازي به صورت 
موج جریان و ولتاژ خروجی اینورتر قبل از عبور از فیلتر، نشان 

  . داده شده است

  
  شکل موج جریان خروجی اینورتر -15شکل 

 
  شکل موج ولتاژ خروجی اینورتر - 16شکل 

همچنین شکل موج جریان و ولتاژ شبکه پس از عبور از فیلتر 
  . مطابق شکل زیر می باشد

  
  شکل موج جریان شبکه پس از عبور از فیلتر -17شکل 

  
  شکل موج ولتاژ شبکه پس از عبور از فیلتر -18شکل 

همانطور که مشاهده می شود شکل موج جریان و ولتاژ شبکه با 
 . سی می شودعبور از فیلتر به فرم سینو
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 نمودارهاي تغییرات خطا، زاویه آتش و توان حقیقی شبکه -19شکل 
  

در شکل فوق، مقدار خطا بر حسب زمان کاهش یافته و در نهایت 
به صفر می رسد و توان شبکه به ماکزیمم توان منبع نزدیک می 

زاویه آتش براي رسیدن به ماکزیمم نقطه توان افزایش می . شود
 5/113یابد و هنگامی که خطا به صفر می رسد زاویه آتش در 

  . درجه ثابت می شود
   

  ينتیجه گیر - 7
براي شبکه سه فازي -PIDدر این مقاله به طراحی کنترل کننده 

فاز باورودي ارایه هاي خورشیدي پرداخته شده که آرایه هاي 
به  SCRخورشیدي توسط اینورتر سه فاز تمام موج تریستوري

ژ مدارباز و ر توان منبع توسط ولتاحداکث. شبکه متصل هستند
بدست می آیند که به جریان اتصال کوتاه آرایه هاي خورشیدي 

ترتیب به لگاریتم شدت نور وشدت نور وابسته هستند بنابراین به 
کنترل کننده اي نیاز داریم که تحت هر شراط ماکزیمم توان را 

به فازي -PIDکنترل کنندة . ردیابی و آن را به شبکه اعمال کند
در این مقاله , دلیل مزایایی که بر دیگر کنترل کننده ها دارد

در اینجا اختالف توان خروجی و توان منبع . اد گردیدپیشنه
محاسبه شده و به عنوان خطا در نظر گرفته میشود این سیگنال 
به همراه مشتق آن به کنترل کننده پیشنهادي اعمال شده و 

بر اساس قوانین فازي کنترل کننده  PIDبهره هاي کنترل کننده 
بند که همواره تنظیم و زوایاي آتش به گونه اي تغییر می یا

 .ماکزیمم توان به شبکه اعمال شود
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