
 

   

 

 

 
 

 

 

 

تحت  (PV)سيستم فتوولتائيک  (MPPT)جهت ردیابی نقطه توان ماکزیمم  (FLC)این مقاله به ارائه روش هوشمند کنترل منطق فازی  - دهيچک

پياده سازی شده و با  MATLAB/Simulinkدر  (P&O)متداول انحراف و مشاهده  MPPTسپس الگوریتم  .شرایط دما و تابش متغير می پردازد

  خواهيم بود. P&Oپيشنهادی نسبت به  FLCمؤثرتر بودن روش  شاهد ،مقایسه می شود. با شبيه سازی و آناليز هر دو تکنيک FLCتکنيک 

 .(P&O)، روش انحراف و مشاهده (FLC)كنترل منطق فازی  ،(MPPT)یمم سيستم فتوولتائيک، ردیابی نقطه توان ماكز -كليد واژه

 

 مقدمه -1

 زمياز مک ان یري را بدون بهره گ یديخورش یكه انرژ یروند

 دهی  كن  د،  د یم   لیتب  د یک  یالکتر یمتح  ر ، ب  ه ان  رژ یه  ا

 یبه كار م ندیفرآ نیكه در ا یشود و عامل یم دهينام  کيفتوولتائ

مانند كوتاه ب ودن  ییایمزا ليدل بهنام دارد.  یديرود سلول خورش

 ،یان رژ لیتب د ن دیصدا ب ودن فرآ یب ،یو راه انداز یزمان طراح

نداشتن اجزاء متحر (  لياند  )به دل یبه نگهدار ازين اد،یعمر ز

 PV یه ا س تميوزن كم اجزاء(، س ليو حمل و نقل آسان )به دل

 هستند.  شرفتيدر حال  

 یاز انرژ نهيقدرت موجب استفاده به کيدر الکترون شرفتي 

( AC یها ستميمنبع به شبکه )س نیا نيدر اتصال ب کيفتوولتائ

اس ت  ( شدهDC ستميبار )س هیجهت تغذ انیو كنترل ولتاژ و جر

منب ع و  نيقرار گرفته ب  DCبه  DC، مبدل PV ستمي[. در س1]

 یانتق ال ان رژ نيمطل و  ب ار و هم ن  هی تغذ نيبار جهت تضم

 .رديگ یبه آن مورد استفاده قرار م ممیماكز

 نقطه توان ماکزیمم و لزوم ردیابی آن -2

 د،يجهت خورش رييبا تغ یديخورش PVماژول  یتوان خروج

و نشان دادن  یساز هيكند. جهت شب یم رييسطح تابش و دما تغ

از  یاض یم دل ر کی  یس تیهر كدام از اثرات م ذكور، با راتيتأث

به ره  (1شکل )منظور از مدل  نیدر دسترس باشد؛ بد PVسلول 

 لت وان  ن  یش ود ك ه م  ی[. مش اهده م 2گرفته شده اس ت ]

و  ودی د کی ب ا  یم واز انیمنبع جر کیرا به صورت  یديخورش

آن در نظ ر گرف ت متصل ب ه  یو مواز یسر یها مقاومت معادل

 یم اني( ب1) معادلهبا  (1شکل )ولتاژ مدار  -انیمشخصه جر .[3]

 گردد:

 

 [.11-11] یدي: مدار معادل سلول خورش1شکل 

(1)     
( )

0 1
sq V iR

sAkT
L

SH

V iR
I I I e

R

  
    
 
 

                                       

 انیجر 0I ،یو ولتاژ خروج انیجر بيبه ترت Vو  Iدر رابطه فوق 

 تيفيك بیضر Aبار الکترون،  q ود،یمعکوس د اسیاشباع با

 بيبه ترت SHRو  sRمطلق،  یدما Tثابت بلتزمن ،  k ود،ید

است كه  یمعرف مقاومت sRهستند.  یو مواز یسر یمقاومت ها

 یظاهر م یديشسلول خور یهاد مياتصاالت و ماده ن ليبه دل

از كجا نشأت گرفته است  SHR یكه مقاومت مواز نیا انيگردد. ب

در سيستم  FLCو  P&Oآناليز و مقایسه الگوریتم های ردیابی نقطه توان ماکزیمم 

 های فتوولتائيک

 2حميد رضا اكبری، 1رضا حسينی جزه
 hossaynireza@yahoo.com، دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد1

 hamid_r_akbari@yahoo.com، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد2



 

   

 

 

 
 

 

 نیكه ا ميكن یحد بسنده م نیاست؛ فقط به ا دهي ي  اريبس

 یو وجود ناخالص p-nآل اتصال  دهیا ريغ تيماه ليمقاومت به دل

[. 4سلول در مدار معادل ظاهر شده است ] یلبه ها کینزد یها

را  یرا صفر و مقاومت مواز یسر ومتآل مقا دهیدر حالت ا

مشکالت خاص  ليحال به دل نی. با ارنديگ یدر نظر م تینهايب

 دكنندگانيتول کنينخواهد شد ول سريمدر عمل امر  نیا ،ساخت

اوقات جهت ساده  یدرصدد بهبود هر دو مقاومت  هستند. گاه

دهند و در  یرا مد نظر قرار نم یمدل، اثر مقاومت مواز یساز

 [.5گردد ] یحذف م زين( 1رابطه )

ساخته شده  یديسلول خورش یادیاز تعداد ز PV نل  کی

 نیبه هم متصل هستند. ا یو مواز یاست كه به صورت سر

 یم شیتا حد مناسب افزا PV نل  یو ولتاژ  خروج انیجر نيچن

 . ابدی

ولت اژ عبارتن د از: -انی مهم در مشخص ه جر اريدو نقطه بس

هر دو نقطه ت وان . در SCIاتصال كوتاه  انیو جر ocVولتاژ مدار باز 

ب ا ص فر  یب یتوان به ط ور تقر یرا م ocVشده صفر است.  ديتول

از  یگ رفتن مقاوم ت م واز دهیسلول و ناد یخروج انیكردن جر

   برابر خواهد بود با: ocV رتصو نی( به دست آورد. در ا1رابطه )
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 است. LIبرابر با  باًیتقر V=0در  SCIاتصال كوتاه  انیجر

 را ش دت ت ابش و دم ا راتيت وان ت أث یاساس روابط ف وق م  بر

 انیجر یها ی( منحن3( و )2اساس اشکال ) نیمشخص كرد. بر ا

 دهند.  ینسبت به ولتاژ و توان نسبت به ولتاژ را نشان م

 
 .نسبت به ولتاژ انیجر یمنحن: 2شکل 

 
 .توان نسبت به ولتاژ یمنحن: 3شکل 

برابر است با  یديشده توسط سلول خورش ديتول ممیتوان ماكز

 نیكه ا ی. به نقطه اانیجر ممیولتاژ در ماكز ممیحاصلضر  ماكز

 ممیگردد، نقطه توان ماكز یم ممیحاصلضر  در آن ماكز

(MPPگو )نسبت به  انیجر یها ینقطه بر اساس منحن نی. اندی

 شده است. نشان( 4ولتاژ و توان نسبت به ولتاژ در شکل )

 
 [.2] ممینقطه توان ماكز شینما: 4شکل 

 MPPTدل م -3

( نشان داده 5دیاگرام مداری سيستم تبدیل انرژی در شکل )

)در این جا  DC/DC، مبدل PVشده است. سيستم شامل  نل 

مبدل بوست(، ردیا  نقطه توان ماكزیمم )در این جا روش 

( و یک (P&O)و تکنيک انحراف و مشاهده  (FLC)منطق فازی 

 یسلول سر 55 یدارا PV هیجا آرا نیدر ا بار اهمی می باشد.

 باشد.  یم

 



 

   

 

 

 
 

 

 

 [.7مستقل از شبکه ] PV ستميس اگرامی: بلو  د5شکل 

بوده  PVبار و ماژول  نيبه عنوان واسط ب DCبه  DC یمبدل ها

را كه ممکن است كمتر  PV یاز سلول ها یخروج DCو ولتاژ 

 لیتر از ولتاژ مورد نظر باشد به صورت رگوله شده تحو شيب ای

مبدل ها موجب كاهش نوسانات توان  نیا یبه عبارت دهد. یم

با كنترل  ن،یا برشوند؛ عالوه  یم یديسلول خورش یخروج

انتقال توان  یبار برا قيمبدل ها، امکان تطب نیا نگي يسوئ

در شبيه سازی  DC/DCمبدل  [.7و2گردد] یفراهم م ممیماكز

( 5 ه در شکل )نانهای این مقاله از نوع بوست می باشد. چ

 و فازی( P&O)در اینجا  MPPTمشاهده می شود، الگوریتم های 

حصول اقدام به تنظيم و توليد دیوتی سایکل مناسب جهت 

MPPT  الگوریتم های می كنند. در ادامه به طور مفصل در مورد

P&O  وFLC .بحث خواهد شد 

3-1 MPPT  توسط روشP&O متداول 

 ایانحراف توسط عمل كاهش  الگوریتم، نیاصول كار ا

 رييمبدل بوست و مشاهده جهت تغ PWM کلیسا یوتید شیافزا

( نشان 1در شکل ) P&Oالگوریتم روش است.  PVتوان  یخروج

و  P(k) یخروج PV، توان kاگر در هر لحظه داده شده است. 

محاسبه شده V(k-1)و ولتاژ  P(k-1)بزرگتر از توان  V(k)ولتاژ 

صورت  نیا ريگردد در غ یباشد، جهت انحراف حفظ م یقبل

آزمون و  ندیفرآ نیتوجه داشت كه ا دیبامعکوس خواهد شد. 

 P&Oگردد روش  یباشد كه موجب م یخطا و سرعت كم آن م

 P&O تمیبا الگور یعمل كند؛ از طرف MPPدر   يوستهنتواند 

امر  نیكند كه ا یكار م یمود نوسان کیدر  شهيهم PV ستميس

را جهت جذ   دهي ي  یو خروج یورود یلترهايبه ف ازين

 .دینما یم یشده ضرور ديولت یها کيهارمون

 
 P&O [1.] : فلوچارت روش6شکل 

3-2 MPPT  توسط روشFLC 

نقطه  یابیرد ستميدر س یكنترل كننده فاز کی( 7شکل )

شامل  یورود یرهايدهد. متغ یرا نشان م PV ممیتوان ماكز

( 4( و )3باشد كه توسط رابطه ) ی( م∆Eخطا ) ريي( و تغEخطا )

 د.نگرد یم انيب

 
 PV [9.]ماژول  MPPT یبرا ی. كنترل كننده منطق فاز: 7شکل 

(3)                           
( ) ( 1)

( )
( ) ( 1)

pv pv

pv pv

P k P k
E k

V k V k

 


 
                              

(4)                           ( ) ( ) ( 1)E k E k E k                    

 kدر لحظ ه  PVبه ترتيب توان و ولت اژ  pvVو  pvPدر رابطه فوق 

حاكی از آن است كه اگ ر نقط ه عملک رد ب ار در  E(k)می باشد. 

 PVدر سمت چپ یا راست نقطه توان ماكزیمم مشخصه  kلحظه 

د. سازجهت حركت این نقطه را بيان  E∆قرار گيرد، تغيير خطای 

ب ا  ،MPPاس تفاده ش ده جه ت  Dعمل كنت رل دی وتی س ایکل 

را برای مبدل  PWMمقایسه شکل موج دندان اره ای كه سيگنال 



 

   

 

 

 
 

 

 ت فراهم می سازد، انجام می گيرد.بوس

 یم  لیبه شرح ذ یسه بخش اصل یدارا یكنترل كننده فاز

 باشد:

 :یاس ت ك ه در ط  یندیفرآ یساز یفاز فازی سازی 

توسط توابع عضویت  E∆و E ی عدد يقیحق یرآن مقاد

ش وند.  یم  یلتب د یف ازیا مجموع ه ه ای  یربه مقاد

 یتش ده و تواب ع عض و یطبقه بن د یرمقاد ینسپس ا

به طور معمول  نج تابع عضویت  شود. یساخته م یفاز

(، NSكوچک ) ی(، منفNBبزرگ ) یمنفكه عبارتند از: 

 (PB(، مثب ت ب زرگ )PS(، مثب ت كوچ ک )ZEصفر )

( نشان داده 1تعریف می شود. توابع عضویت در شکل )

این توابع با استفاده از جعبه ابزار فازی ن رم  شده است.

 رسم شده اند. MATLABزار اف

 
 E∆ ( ورودی  Eتوابع عضویت ورودی ها و خروجی: الف( ورودی  :8شکل 

 Dپ( خروجی 
م ی    س-قواعد مبنای فازی مجموعه ای از قواعد اگر

باشند كه شامل تم امی اطالع ات  ارامتره ای كنت رل 

شده هستند. در واقع ای ن قواع د متناس ب ب ا تج ار  

تخصصی و عملکرد كنترل سيستم می باش ند. در ای ن 

قاعده  25جا جهت بررسی رفتار كنترل كننده فازی، از 

( قاب ل 1. این قواع د در ج دول )گرفته شده استبهره 

تنظيم ش ده  [12-15]راجع و بر اساس م بودهمشاهده 

 .ندا

 .کلیسا یوتیدر د رييكنترلر جهت تغ یقواعد فاز(: 1جدول )

∆E  
PB PS ZE NS NB 

PB PB PB ZE ZE NB 

E
 

PS PS PS ZE ZE NS 

NS ZE ZE ZE PS ZE 

ZE ZE NS NS NS PS 

ZE ZE NB NB NB PB 

 اس ت ك ه در  یدر واقع روش عملکرد :یاستنتاج فاز

فرمول ه  یبه صورت قاع ده ف از یمنطق ميتصم کیآن 

جه  ت  یمم  دان یج  ا از روش ف  از نی  ش  ود. در ا یم  

 ی( سطوح كنترل فاز9. شکل )میريگ یاستنتاج بهره م

 دهد. یرا نشان م

 
 .یسطوح كنترل فاز :9شکل 

 :كنت رل  یخروج يركه متغ ییاز آنجا دی فازی سازی

 ي اتباشد، كنترل ر، عمل یعدد يرمتغ یک یستیشده با

كن د.  یاعمال م  یفاز يرهایرا به متغ یساز یفاز ید

 یف از یسازها عبارتن د از: د یفاز ید یناز  ركاربردتر

 یمراك ز و د ي انگينس از م یف از یساز مركز ثقل، د

ساز مركز  یفاز یجا ما از د یندر ا .یممساز ماكز یفاز

( ب ه ی)زب ان یف از یخروج  یلتب د یبرا (COA) ثقل

 .یمبهره گرفته ا يزیکیف يرهایمتغ

دو روش  یرفتارها ليو تحل سهیمقا ،شبيه سازی -4

 پيشنهادی یو فاز P&Oکنترل 

ب ه ط ور  یو ف از P&O تمیالگ ور یس از ادهي  ( 15شکل )



 

   

 

 

 
 

 

 م دل کی در  لي و تحل س هیجهت مقانشان می دهد كه منفرد 

 MATLAB/Simulinkشبيه سازی شده اند. شبيه سازی توس ط 

تحليل و مقایسه، رفت ار ه ر دو ن وع جهت صورت  ذیرفته است. 

كنترل كننده را تحت شرایط یکس ان م ی س نجيم. چنان  ه در 

 200( نشان داده شده است، سطوح تابش خورش يد از 11شکل )

2W/m  21000تا W/m  25در دمای ثاب ت°C  تغيي ر م ی كن د و

، س طوح W/m 21000( در شرایط ت ابش ثاب ت 21مطابق شکل )

 تغيير می نماید. C°70تا  C°10دما از 

 

به طور منفرد جهت  یو فاز P&O تمیالگور یساز ادهي  :10شکل 

 مدل کیدر  ليو تحل سهیمقا

 
 .ثابت یدما یتابش نسبت به زمان به ازا راتييتغ :11شکل 

 
 .تابش ثابت یدما نسبت به زمان به ازا راتييتغ :12شکل 

، ولت اژ PV( به ترتيب منحنی های توان 15( تا )13اشکال )

 1000ت ا  W/m 2200بار و جریان بار را به ازای تغييرات تابش از 

2W/m  25و در دمای ثابت°C .نشان می دهند 

 

 یبه ازا PVدر كنترل توان  یو فاز P&Oرفتار دو كنترل كننده  :13شکل 

 ثابت. یتابش و دما راتييتغ

 

 یدر كنترل ولتاژ بار به ازا یو فاز P&Oرفتار دو كنترل كننده  :14شکل 

 ثابت. یتابش و دما راتييتغ

 

 یبار به ازا انیدر كنترل جر یو فاز P&Oرفتار دو كنترل كننده  :11شکل 

 ثابت. یتابش و دما راتييتغ
، ولتاژ بار و PV( به ترتيب منحنی های توان 11( تا )11اشکال )

و در تابش  C°70تا  C°10جریان بار را به ازای تغييرات دما از 

 نشان می دهند. W/m 21000ثابت 



 

   

 

 

 
 

 

 
 یبه ازا PVدر كنترل توان  یو فاز P&Oرفتار دو كنترل كننده  :16شکل 

 دما و تابش ثابت. راتييتغ

 
 یدر كنترل ولتاژ بار به ازا یو فاز P&Oرفتار دو كنترل كننده  :17شکل 

 دما و تابش ثابت. راتييتغ

 
 یبار به ازا انیدر كنترل جر یو فاز P&Oرفتار دو كنترل كننده  :18شکل 

 .دما و تابش ثابت راتييتغ

را به ازای دما و تابش ثابت برای  PV( خروجی توان 19شکل )

هر دو نوع كنترل كننده نشان می دهد. همان گونه كه مالحظه 

دارای نوسانات  P&Oمی گردد، كنترل كننده فازی نسبت به 

 است.  MPPكمتر، نقطه عملکرد  ایدارتر و دقت بيش تر حول 

 ادهي  در عمل یفازكننده كنترل الزم به ذكر است كه  وليکن

 .دارد یمشکل تر یساز

 
 یبه ازا PVدر كنترل توان  یو فاز P&Oرفتار دو كنترل كننده  :24شکل 

 دما و تابش ثابت.

 گيرینتيجه -1

متداول و فازی شبيه سازی و به  P&Oدر این مقاله دو الگوریتم 

ازای شرایط تابش و دمای متغير مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج 

به مراتب بهتر از  FLCالگوریتم شبيه سازی نشان داد كه 

نوسانات كمتر، نقطه  یداراعمل می كند و  P&Oالگوریتم 

 است.  MPPتر حول  شيو دقت ب دارتریعملکرد  ا

 عمراج

[1] M.A, Aredes; B.W. França, and M. Aredes, "Fuzzy adaptive 
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