
 

   

 

 

 
 

 

 

 

در سلول های فتوولتائيک  (MPPT)وفقی فازی جهت ردیابی نقطه توان ماکزیمم (P&O)در این مقاله به ارائه تکنيک انحراف و مشاهده  – دهيچک

(PV)  متصل به مبدل هایDC/DC  بوست پرداخته می شود. تکنيک پيشنهادی از دو روشP&O  و منطق فازی بهره گرفته است. تکنيکP&O 

وليکن دارای پاسخ  کندی می باشد و مشکالتی را در شرایط تغييرات شدید تابش و دما به  و کاربرد وسيعی نيز داردبوده به تکنيکی ساده معروف 

. ترکيب این دو است ولی تحت شرایط نویز زیاد به خوبی کار نمی کندپاسخ سریعی را دارا  (FLC) از طرفی کنترل منطق فازی ؛وجود می آورد

نيز مورد آناليز قرار گرفته و با  فازی و P&O ، دو روشگردد. جهت ارزیابی عملکرد تکنيک پيشنهادی MPPTتکنيک می تواند منجر به بهبود 

وفقی فازی پيشنهادی نسبت به دو روش مذکور دارای  P&Oنتایج نشان می دهد که روش  ادی مقایسه می گردند.هفازی پيشنوفقی  P&Oروش 

از  یفاز یوفق P&Oو  ی، فازP&Oسه کنترل کننده مختلف  سهیجهت مقاپایداری و پاسخ زمانی بهتری بوده و نوسانات کمتری را خواهد داشت. 

 استفاده شده است.( C°25 یعنیعملکرد نرمال ) یدر دما  KYOCERA KD-210GH-2PUتحت عنوان  MATLAB 2014نرم افزار  PVمدل آماده 

 .بوست، فتوولتائيک، ردیابی نقطه توان ماكزیممDC/DCمبدل ،وفقی فازی P&O -كليد واژه

 

 مقدمه -1

نقط ه  یابی رد یرو یمختلف یپژوهش ها رياخ یهادر سال 

اس ت  ر را  رفتهیصورت پذ یديخورش یسلول ها ممیتوان ماكز

 یو پ ا  م  ریپ ذ دی پر قدرت، تجد یمنبع یديخورش یكه انرژ

 یان  رژ ییايميس  لول ه  ا، توس  ش واك  نش ش   نی  [  ا1باش  د  

 یب  ه ان  رژ لیتب  د  را ( از ن  ور م  اوراف ب  نفشPV) کي  فتوولتائ

 یاص ل بي ع ،یمنابع انرژ ریبا سا سهی  در مقامی كنند یکیالکتر

PV2باشد   یم یانرژ لیتبد نیي، بازده پا  ]PV ري منب ع   کی 

به تابش و دم ا دارد و ب ه ر ور  یدیشد یاست كه وابستگ یخط

به نقط ه ت وان  دنيكند  جهت رس یم رييآن تغ یخروج وستهيپ

مختلف  یها تمیها، از الگور آنو استخراج حداكثر توان  ممیماكز

[  3و2ش ود   ی( اس تفاده م MPPT) ممینقطه توان ماكز یابیرد

است  ميقابل تقس یكل تمیالگور 11به  ممینقطه توان ماكز یابیرد

 اري( بس  P&Oروش انح  راو و مه  اهده ) اني  م نی  [ ك  ه در ا4 

دارد، ررا كه نس بت ب ه  زين یادیز یمحبوب بوده و كاربرد تجار

[  ب ا 2دارد   یراحت ت ر یساز ادهيها ساده تر و پ تمیلگورا ریسا

كن د و پاس    یخوب كار نم زیبا حضور نو تمیالگور نیهمه ا نیا

 ،زیدارا است  الزم به ذكر است كه وجود ن و MPPTهم در  یكند

باش د بلک ه  ینم PVبودن منبع  یخط ري  تياز خاص یتنها ناش

ولت اژ و  یه ا یري گ هزاز كنترل كننده و ان دا یممکن است ناش

 [ 3و2باشد   نيز انیجر

 یكنترل  یه ا تمیاستفاده از الگ ور MPPTدر  نینو دگاهید

 یف از-یو عص ب یشبکه عصب ،یمانند منطق فاز یهوش مصنوع

ب ه  یابيها دس ت تمیالگور نیاستفاده از ا یای[  مزا8-5باشد   یم

و وج ود نوس انات كمت ر  ه تريب یداری ت ر، پا عیسر یپاس  زمان

 یم  یس نتو  یکيكالس  MPPT یه ا تمیالگ ور رینسبت به سا

آن ها ب وده و  نیاز محبوب تر یكنترل منطق فاز تمیباشد  الگور

 یدر تابش ها تمیالگور نیهمه ا نیدارد  با ا یساده ا یساز ادهيپ

ب ه  ،ادی ز زین و شیش را نيو همچن  میدار یادیكم كه نوسانات ز

شدن ب ر مه کالت  رهيمقاله جهت ر نیكند  در ا یكار نم یخوب

هر دو موس وم ب ه كنت رل  بياز ترك یزو فا P&O یها تمیالگور

P&O نس بت  کي شود و هر س ه تکن یبهره گرفته م یفاز یوفق

  نتایج مؤثر تر بودن روش گرفته اندقرار  سهیمورد مقا گریبه همد

 پيهنهادی را اثبات می كند 

MPPT یکنترل تمیبا الگور P&O در سيستم های فتولتائيک دارای مبدل  یفاز

DC/DC  بوست 

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

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



 

   

 

 

 
 

 

 PV مدل سازی ریاضی -2

وج ود دارد  PVماژول  یانجام مدل ساز یبرا یمختلف یهاروش 

م دل  [ 11و1باش د   یم  یاض یر یاز آن ها مدل س از یکیكه 

( به دس ت 1مدار معادل شکل ) زياز آنال یديسلول خورش یاضیر

را ب ه  یديت وان پن ل خورش  یشود ك ه م  ی  مهاهده مدیآ یم

 یو مقاومت معادل ها ودید کیبا  یمواز انیمنبع جر کیصورت 

 [ 12و11متصل به آن در نظر گرفت  یو مواز یسر

 
 مدل معادل سلول خورشيدی: 1شکل 

است از  انیولتاژ و جر نيرابطه ب انگريكه ب ودیمعادله مهخصه د
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DV ود،یولتاژ دو سر د n آل و  دهیا بیضرTV  یم  یولتاژ حرارت 
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ك ار س لول ب ر حس ب  یدما Tبولتزمن،  بیضر kرابطه فوق  در

 ني( رابط ه ب 1بار الکترون است  با استفاده از معادله ) qو  نیكلو

 فی تعر ری توان به ص ورت ز ی( را م1و ولتاژ مدار شکل ) انیجر
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ش ده  دي تول انیجر PVIمدار،  یو ولتاژ خروج انیجر PVVو  I كه

و  یس ر یمقاومت ه ا بيبه ترت PRو  SR ،یديتوسش پنل خورش

حدود  SR یواقع یديخورش یباشند  در سلول ها یمدار م یمواز

 نیاس ت  بن ابرا اه م 11از  شيب  یو مقاومت م واز اهم 10111

اس ت  یديسلول خورش انیولتاژ و جر نيرابطه ب انگريكه ب یتابع

و  SR یمقاومت ها یعنی یو خارج یداخل یها یژگیبه و یبستگ

PR نرمال دم ا را  شیدما و شدت تابش دارد  در شرا یو پارامترها

در نظر  W/m2 1000گراد و شدت تابش را برابر  یدرجه سانت 25

مقال ه  نیا یساز هيكه در ابزار شب یا PVمدل   [13  رنديگ یم

كن د و  یعم ل م  یواقع PVماژول  کیاستفاده شده است مانند 

مختلف متصل  یها ستميس یو مدل ساز یتواند جهت رراح یم

 به كار رود  PVبه 

 KYOCERA کي   مقال   ه از م   اژول فتوولتائ نی   در ا

KD210GH-2PU س از مع روو و  هيكه ب ه ر ور آم اده در ش ب

 هيوجود دارد، جه ت ش ب MATLAB-Simulink 2014قدرتمند 

استفاده شده اس ت  مهخص ات آن در ج دول  ستميكل س یساز

 .ست( قابل مهاهده ا1)
 KYOCERA KD210GH-2PU(: پارامتر های ماژول 1جدول )

 مقدار پارامتر

 210 W (Pmpp)توان ماكزیمم 

 26.6 V (Vmpp)ولتاژ ماكزیمم سيستم 

 7.9 A (Impp)جریان ماكزیمم سيستم 

 8.58 A (Isc)جریان اتصال كوتاه 

 33.2 V (Voc)ولتاژ مدار باز 

 K/%36- ضریب دمای ولتاژ مدار باز

 K/%0.06 ضریب دمای جریان اتصال كوتاه

 K/%0.46- ضریب دمای ماكزیمم

 25°C (NOTC)دمای عملکرد نرمال سلول 

 بوست DC/DCمبدل  -3

م ورد  DCسطح ولت اژ  شیبوست جهت افزا DC/DCمبدل 

این مبدل ولتاژ  ير رگوله ش ده ورودی را   رديگ یاستفاده قرار م

 نی ا یب ه عب ارت به ولتاژ رگوله شده در خروجی تحویل می دهد 

 یم یديسلول خورش یموجب كاهش نوسانات توان خروج مبدل

 قي، امکان تطبدلمب نیا نگيچيبا كنترل سوئ ن،ید؛ عالوه بر اشو

(  2) [   ش کل14گ ردد  یفراهم م  ممیانتقال توان ماكز یبار برا

 دهد   یمدار مبدل بوست را نهان م

 
 [ 15 ساختار مداری مبدل بوست  :2شکل



 

   

 

 

 
 

 

سلف ق رار داده ش ده اس ت ت ا در هنگ ام  کیمبدل  نیا یورود

كن د و پ ا از قط ع  رهي را در خ ود ذخ یانرژ د،يوصل شدن كل

سلف  نیا ني  همچندیشده را به بار منتقل نما رهيذخ یانرژ ديكل

و عملکرد مبدل بوست در حالت  یورود انیصاو نمودن جر یبرا

است  اگر مقدار س لف ب زرب باش د مب دل در م د  ديمف وستهيپ

ك ار  وستهيكند و اگر كورک باشد درمد ناپ یكار م وستهيپ یكار

كن د و  یعمل م لتريبه عنوان ف یخازن خروج نيكند  همچن یم

  دینما یرا صاو تر م یولتاژ خروج

 ردیابی نقطه توان ماکزیمم -4

 (P&O)انحراف و مشاهده  -4-1

 تمی( نهان داده شده است، الگ ور3همان رور كه در شکل )

P&O هی  آرا ن اليترم (انی  جر ای )ك اهش ولت  اژ  ای   شیب ا اف زا 

 یتوان خروج  سهیو سپا مقا نيمع یدر فواصل زمان یديخورش

اق دام ب ه  ،یش ده قبل  یري نمون ه گ یبا توان خروج PV یكنون

ولت اژ ك ار  گ ر[  ا11و15  دی نما یم ممینقطه توان ماكز یابیرد

.  ) اب دی شیاف زا زي و ت وان ن ابدی رييتغ PV هیآرا 0
dP

PV
dV

 ،)

كن د و در  یم  ميرا در آن جهت تنظ PV هینقطه كار آرا ستميس

[  11كن د   یصورت نقطه كار به جهت مخالف حركت م نیا ري 

 ريي باشد، آن گاه تغ koutP)-(1بزرگتر از outP(k)اگر  گرید یانيبه ب

صورت ب ه  نیا ريگردد در   یدر همان جهت حفظ م یولتاژ بعد

[  در هر نقطه انح راو، 13دهد   یم تيوضع رييجهت مخالف تغ

 تی[  مز18و11  ابدی یجهت كار در همان نقطه ادامه م تمیالگور

 جیامر موجب را نيباشد و هم یروش ساده بودن آن م نیا یاصل

[  ع الوه 11شده اس ت   دیجد یكنترل یها ستميشدن آن در س

پن ل  یه ا یژگیاز و یبه دانش قبل یازين تمیالگور نیدر ا نیبر ا

PV یل يخ ديك ه ت ابش خورش  یهم  زمان یباشد و از ررف ینم 

را از خود نه ان خواه د داد  یخوب ییاراككند،  ینم رييتغ عیسر

حول نقطه عملکرد  ادیروش وجود نوسانات ز نیبارز ا بي[  ع11 

فرك انا  یس تیبا عل ت نيباش د  ب ه هم  یدر حالت ماندگار م 

بتواند قبل از انحراو  ستميباشد تا س نیيپا یانحراو به اندازه كاف

در ح د  دی اندازه گام انحراو با نيبرسد  همچن یداریبه پا یبعد

 زین و ريتأث مطلوب انتخاب شده باشد، ررا كه كنترل كننده تحت

و  ري قاب ل ان دازه گ راتيي و تغ ردي گ یشده قرار نم یرياندازه گ

گ  ردد  یم   ج  ادیا کي  فتوولتائ هی  آرا یدر خروج   یري  گ مره  

 [ 21و21 

 
  [P&O  21فلورارت روش  :3شکل

 (FLC)کنترل منطق فازی  -4-2

( در FLC) یاز كنت  رل منط  ق ف  از یري  ام  روزه به  ره گ

در  ه   رفتيپ یب   وده و از ررف    جی   را MPP یكاربرده   ا

ب ر  ،کي تکن نیا یساز ادهيپ یها نهیو كاهش هز کروكنترلرهايم

 یمنطق ف از ی[  كنترل كننده ها22آن افزوده است   تيمحبوب

س از،  یباشند كه عبارت است از: فاز یم یسه قسمت اصل یدارا

 یس از  در ف از یفاز یو د یاستنتاج فاز ستميس ایقواعد  لجدو

 تیب ر اس اس تع داد تواب ع عض و یورود یع دد یهاريساز متغ

[  در واق ع 23ش وند   یم یزبان یرهايبه متغ لیشده، تبد فیتعر

ش وند و  یم  اني ب قيب ه ص ورت ن ادق کيتکن نیها در ا یورود

 ري حالت   ندتوا یم یاز ررف ست،ين قيدق یاضیبه مدل ر یازين

 تیداشته باشد  به رور معمول هر رقدر تعداد توابع عض و یخط

 یت ر قي تر باشد، كنترل كنن ده ب ه ر ور دق شيمورد استفاده ب

 [ 24عمل خواهد كرد  

 گناليس  کی معم وال   MPPTدر  یكنترلر فاز یها یورود

( اس ت؛ خط ا توس ش ΔEخط ا ) گناليدر س راتيي( و تغEخطا )

مقدار آن  رایشود؛ ز یانتخاب م ΔP/ΔVرراح و معموال  به صورت 

 راتيي به رور معمول تغ FLC یبرابر صفر است  خروج MPPدر 

ب ه  لیها تبد گناليس نیا کيتکن نیاست  در ا کلیسا یوتیدر د

ش ده  ني يشوند كه توسش خود رراح تع یم یا یزبان یرهايمتغ



 

   

 

 

 
 

 

باش د   یم  یوابسته به تجربه و دانش قبل  رهايمتغ فیاست  تعر

 یاض یب ه م دل ر یازي ك ه ن نی كنترلر ها عالوه ب ر ا نیا تیمز

خواهن د ش د؛  MPPندارند، موجب حداقل نوسانات حول  یقيدق

ت ابش خ وب  بيش  شیشراكه تحت  نیبر ا ینيتضم چيه کنيول

اس ت ك ه ب ازده آن  نیا FLC گرید بيعمل كنند وجود ندارد  ع

وج ود  نی[  با ا25و دانش رراح دارد   ییبه توانا یادیز یوابستگ

 ینسبت به م ابق FLC کياعتقاد دارند كه تکن یادیز اريمنابع بس

 یره ايمراجع متغ ی[  در برخ21و21كند   یخوب عمل م اريبس

و  یه نهاديپ یمنط ق ف از MPPT ستميس یبرا یا افتهی نهيبه

تواب ع  ميتنظ  یوفق  یه ا یارائه شده است كه ش امل اس تراتژ

 [ 28باش د   یم   یقيدر زمان حق نهيو جدول قواعد به تیعضو

 ریآن مق اد یاس ت ك ه در ر  ین دیفرآ یس از یفازدر این جا 

 ای   ریب  ه مق  اد تیتوس  ش تواب  ع عض  و ∆Eو E  یع  دد یق  يحق

ربق ه  ریمق اد نی شوند  س پا ا یم لیتبد یفاز یمجموعه ها

شود  به رور معمول  یساخته م یفاز تیشده و توابع عضو یبند

 ی(، منف NBب زرب ) یك ه عبارتن د از: منف  تیپنج ت ابع عض و

(، مثب ت ب زرب PS(، مثب ت كور ک )ZE(، ص فر )NSكورک )

(PBتعر )شود  یم فی 

 وفقی فازی P&Oکنترل  -4-3

مانن د اخ تالو  P&O تمیالگ ور یها یروش از ورود نیدر ا

در  یه نهاديپ ريي ش ود  تغ یتوان و اختالو ولتاژ بهره گرفته م

و روش  س هیدر مقا یمنط ق ف از دگاهیاستفاده از د تمیالگور نیا

در ش کل  یه نهاديروش پ تمیباشد  الگ ور یم نگيچيسوئ یها

  ( نهان داده شده است4)

 
  یهنهاديپ یفاز یوفق P&O کيتکن تمیالگور: 4شکل 

 ∆Pشود پا از محاس به  یمالحظه م تمیهمان رور كه در الگور

شوند  سپا با توج ه  یم یزبان یها ريبه متغ لی، آنها تبد ∆Vو 

  تواب ع دی آ یبه دست م  ∆D ی( خروج2جدول ) یبه قواعد فاز

( و 5در ش کل ) یكنت رل كنن ده ف از یو خروج یورود تیعضو

شده اس ت  الزم ب ه  ده( نهان دا1در شکل ) یسطوح كنترل فاز

باش د   یم  یبر اساس قواع د مم دان یذكر است كه استنتاج فاز

از روش مركز ثق ل به ره گرفت ه ش ده  زين یساز یفاز یجهت د

  است 
  یهنهاديپ یفاز یوفق P&Oقواعد كنترل كننده (: 2جدول )

∆V  
PB P PS ZE N 
PB PB P PS ZE N 

∆
P

 

PB P PS ZE ZE ZE 
P PS ZE ZE N PS 

PS ZE ZE N N P 
ZE ZE N N N PB 

 
 V∆ب( ورودی  P∆توابع عضویت ورودی و خروجی: الف( ورودی : 5شکل 

  D∆پ( خروجی 

 
 : سطوح كنترل فازی 1شکل



 

   

 

 

 
 

 

، ف ازی و P&Oجهت مقایس ه س ه كنت رل كنن ده مختل ف 

P&O  وفق  ی ف  ازی پيه  نهادی از م  دل آم  ادهPV  ن  رم اف  زار

MATLAB 2014  تحت عنوانKYOCERA KD-210GH-2PU  

( به  ره م  ی گي  ریم ك  ه C°25در دم  ای عملک  رد نرم  ال )یعن  ی 

( قاب ل مه اهده اس ت  در 1در ج دول ) PVمهخصات این مدل 

، خروج ی V 26بوس ت  DC-DCاین شبيه سازی ورودی مب دل 

م ی باش د  س لف، خ ازن  %24و دیوتی سایکل ح دود  V 34آن 

، μH ،250 μF 120ورودی، خازن خروجی و بار ب ه ترتي ب براب ر 

470μF  50و Ω  است  موارد مهم جهت آناليز عملکرد هر سه نوع

رتند از: پاس  زمانی، نوسان، تغيير گذرای ولت اژ كنترل كننده عبا

را در  MPPT( اثر هر ك دام از الگ وریتم ه ای 1  شکل )خروجی

ردیابی نقطه توان ماكزیمم نه ان م ی ده د  نت ایج آن اليز ه ای 

( اثر هر ك دام از 8( بيان شده است  شکل )3جزئی تر در جدول )

( نيز نت ایج 4الگوریتم ها را در ولتاژ مبدل بوست نهان و جدول )

 آناليز های جزئی تر را بيان می دارد  

 
  تمیدر هر سه الگور MPPT: 1شکل

  MPPT یبرا تمیاز هر سه الگور یجزئ یها زيآنال جینتا (:3جدول )

الگوریتم 
MPPT 

پاسخ زمانی 
(ms) 

 پایداری (ms)نوسان 

P&O 40 120 پایداری كم 

 پایدار 45 20 فازی

P&O پایدارتر 20 15 وفقی فازی 

 
ولتاژ بوست: الف( شکل  یرو MPPT یها تمیاثر هر كدام از الگور: 8 شکل

  زمان گذرا ییب( بزرگنما یكل

  ولتاژ بوست یبرا تمیاز هر سه الگور یجزئ یها زيآنال جینتا (:4جدول )

الگوریتم 
MPPT 

گذرای 

 ولتاژ

پاسخ 

زمانی 
(ms) 

نوسان 
(ms) 

 پایداری

P&O 15 40 120 پایداری كم 

 پایدار 45 20 0.05 فازی

P&O  وفقی

 فازی

 پایدارتر 20 15 0.05

نقطه  یابیها در رد تمیالگور یهمان رور كه مهاهده شد تمام

 نیعالوه بر ا یهنهاديروش پ کنيموفق هستند ول ممیتوان ماكز

را  P&Oو  FLC کيدو تکن راداتیمهکالت و ا یكه تا حدود

  بهتر عمل كرده است زين MPPTرفع نموده است در 

 نتيجه گيری -5

جهت كنترل  یفاز یوفق P&O تمیالگور کیمقاله  نیدر ا

MPPT  در مبدلDC/DC نهان داده شد كه دیبوست ارائه گرد  

 FLCو  P&Oبا  سهیرا در مقا یبهتر جینتا FLCو  P&O بيترك

 ،یهنهاديپ تمیالگور یشود  در قسمت ورود یمتداول موجب م

بهره  FLCاز روش  نگيچيو در قسمت سوئ P&Oاز سبک 

 یبه رور موفق یهنهاديپ تمیشد  مهاهده شد الگور رفتهگ

MPPT  را از ماژولPV ديكند؛ در ضمن در تول یاستخراج م 

 جیكند  نتا یخوب عمل م یليخ زيمبدل بوست ن DC/DCولتاژ 

تر،  عیسر یبه وضوح نهان دادند كه عملکرد بهتر، پاس  زمان

 تمیالگور زا یريبا بهره گ  یتر شيب یدارینوسانات كمتر و پا

آن  یرو یكمتر ريتأث زين زیشود و وجود نو یحاصل م یهنهاديپ

در شدت تابش كم  یهنهاديپ تمیها، الگور نیدارد  گذشته از ا

 كند  یمتداول رفتار م FLCو  P&O یها تمیبهتر از الگور زين
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