
 

   

 

 

 
 

 

 

 

توان  ممیکنند. آن ها ماکز یم فایا کيفتوولتائ یها ستميرا در س یمهم اري( نقش بسMPPT) ممینقطه توان ماکز یابیرد یها تمیالگور - دهيچک

متعارف  اريبس یاز روش ها یقيدق اريبس زيآنالدر این مقاله  دهند. یمختلف به مصرف کننده ارائه م یتابش و دما طیرا در شرا PV هیآرا یخروج

از آن است که هر دو  یحاک جیگردد. نتا یکاربرد را دارند ارائه م نیتر شيب زي( که در صنعت نIC) یشیافزا تی( و هداP&Oانحراف و مشاهده )

 .کنند یموفق عمل م اريبس MPPTدر  کيتکن

 .یصنعت MPPT یها تمیالگور ک،يفتولتائ یها ستمي(، سMPPT) ممینقطه توان ماكز یابیرد -كليد واژه

 

 مقدمه -1

 PV یمااژو  هاا   یخروج انیولتاژ و جر یخط ريغ راتييتغ

 ريا غ راتييا داشاته باشاندت تغ   ینیيگردد كه بازده پاا  یموجب م

 انیا و جر یمختلف جو طیتابش و دما در شرا زانيدر اثر م یخط

 ممینقطاه تاوان مااكز    یابیا لازو  رد  نیگرددت بنابرا یم جادیبار ا

(MPPTمطرح م  )گرددت   ی 

وان نقطاه تا   ابیا رد کیاز  ممیبه توان ماكز یابيدست جهت

 PVمااژو    ممیتوان ماكز ابیرد نیگرددت ا یاستفاده م ممیماكز

مباد    کیكار از  نیدهدت جهت ا یم لیرا استخراج و به بار تحو

DC/DC مبد   شودت یبهره گرفته مDC/DC باار و   انيا واسط م

امپادان  باار    کل،یسا یوتید راتيي[ت با تغ1باشد ] یم PVماژو  

 یشده و به باار انتقاا  ما    ممیو منطبق بر نقطه توان ماكز رييتغ

كند تا  یم رييقدر تغ نیمبد  ا کلیسا یوتید گرید یانيت به بابدی

   تدیبه دست آ ممینقطه توان ماكز

 چگونگی ردیابی نقطه توان ماکزیمم -1-1

، مای گاردد  اساتفاده   ناده یمباد  افزا  کیكه از  نیبا فرض ا

 داشت : ميخواه

 

(1)               (1/ (1 ))Vo D Vi   

 یوتید Dو  یولتاژ ورود Vi ،یولتاژ خروج Voدر رابطه فوق 

 ودیا پر کیا مبد  باه   چيباشد )نسبت زمان وصل سوئ یم کلیسا

 ریا ز فار  امپدان  به  لیحالت حل نرخ تبد نیقطع و وصل(ت در ا

 [:1است ]

(2)               2(1 / (1 ))Ro D Ri   

(3)               2(1 )Ri D Ro   

منباع   دیا از د یمقاومت خروج Roو  یمقاومت ورود Riكه 

 استت

كاه مقاومات    یتاوان گفات زماان    یتوجه به روابط فوق ما  با

مقاومات   کل،یساا  یوتیا د رييا بماند، با تغ یثابت باق Ro یخروج

خواهاد كاردت    رييا تغ یبا نوسانات منبع، به طور مناسب Ri یورود

 یوتیا د رييا باا تغ  ممیدر واقع مقاومت متناظر نقطاه تاوان مااكز   

 تدیآ یبه دست م کلیسا

 یارائه م یصنعت MPPT یاز روش ها یقيدق زيمقاله، آنال نیا در

 گرددت

 پر کاربرد در صنعت MPPTالگوریتم های  -2

 کيا فتوولتائ یها هی( آراMPPT) ممینقطه توان ماكز یابیرد

 ني[ت به هم3و2است ] PV یها ستميدر س یاتيامر مهم و ح کی

و در هار روش   دهیا ارائاه گرد  یمختلف MPPT یمنظور روش ها

غلباه   PV یخاص ماژو  ها بیبوده است كه بر معا نیتالش بر ا

در ردیابی نقطه توان ماکزیمم سلول های  ICو  P&Oآناليز دقيق الگوریتم های 
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 ميتم قابال تقسا  یالگاور  11باه   ممینقطه توان ماكز یابیگرددت رد

 شيو با  نیدتریا جد ن،ی[ كه هشت مورد آن محبوب تار 4است ]

 نیبهتار  نياي تع تمیالگور ادیتعداد ز نیا [ت5] ردكاربرد را دا نیتر

روش را بااا مشااکل مواجااه خواهااد كااردت انتخاااب روش مناسااب 

 مم،ینقطاه تاوان مااكز    یابیا جهت رد یزمان یدگيچيبه پ یبستگ

ماورد   یو سهولت انجا  كار، تعداد سنساورها  یساز ادهيپ نهیهز

نقاش   زيا نوع كااربرد ن  ن،یداردت عالوه بر ا ییو سرعت همگرا ازين

در ميان الگاوریتم هاای   داردت  MPPT تمیدر انتخاب الگور یممه

MPPT  مختلف دو الگوریتم انحراف و مشاهده(P&O)   و هادایت

 ليا دل دیشاا  [5] بيش ترین كاربرد را دارا هساتند  (IC)افزایشی 

، پياده سازی عملی راحت تر، MPPآن وجود نوسانات كمتر حو  

اثبات كاربردی بودن و ساده بودن خود الگاوریتم باشادت بناابراین    

گاا    نياز آنها ارائاه گاردد تاا در اولا     یقيدق زيآنالالز  است كه 

تار مناساب    شيتواند در صنعت ب یم کيمشخص شود كدا  تکن

و ثانياً چه رفتاری را در مناطق گوناگون با شدت تاابش   واقع شود

 و دمای مختلف داشته باشدت

 (P&O)الگوریتم انحراف و مشاهده  -2-1

 P&O( نشان داده شده است، الگوریتم 1همان طور كه در شکل )

با افزایش یا كاهش ولتاژ یا جریان ترمينا  آرایه خورشيدی در 

با  PVفواصل زمانی معين و سپ  مقایسه توان خروجی كنونی 

دا  به ردیابی نقطه توان توان خروجی نمونه گيری شده قبلی، اق

تغيير یابد و  PVت اگر ولتاژ كار آرایه [8-6]ماكزیمم می نماید 

را در آن جهت  PVسيستم نقطه كار آرایه ت توان نيز افزایش یابد

تنظيم می كند و در غير این صورت نقطه كار به جهت مخالف 

بزرگتر از  Pout(k)اگر ت به بيانی دیگر [1]حركت می كند 

Pout(k-1) در همان جهت حفظ  یولتاژ بعد رييباشد، آن گاه تغ

 یم تيوضع رييصورت به جهت مخالف تغ نیا ريگردد در غ یم

در هر نقطه انحراف، الگوریتم جهت كار در همان نقطه  ت[6] دهد

ت مزیت اصلی این روش ساده بودن آن [11و11]ادامه می یابد 

در سيستم های می باشد و همين امر موجب رایج شدن آن 

ت عالوه بر این در این الگوریتم [6و5]كنترلی جدید شده است 

نمی باشد و از  PVنيازی به دانش قبلی از ویژگی های پنل 

زمانی كه تابش خورشيد خيلی سریع تغيير نمی كند، طرفی هم 

روش  ینبارز ا يبعت [5]ارایی خوبی را از خود نشان خواهد داد ك

 ینقطه عملکرد در حالت ماندگار م حو  یادوجود نوسانات ز

به همين علت بایستی فركان  انحراف به اندازه كافی  باشدت

پایين باشد تا سيستم بتواند قبل از انحراف بعدی به پایداری 

برسدت همچنين اندازه گا  انحراف باید در حد مطلوب انتخاب 

شده باشد، چرا كه كنتر  كننده تحت تأثير نویز اندازه گيری 

ه قرار نمی گيرد و تغييرات قابل اندازه گير و چشم گيری در شد

 ت[13و12]خروجی آرایه فتوولتائيک ایجاد می گردد 

 
 تP&O [5] الگوریتمفلوچارت : 1شکل 

 (IC)الگوریتم هدایت افزایشی  -2-2

هدف از ارائه این الگوریتم، غلبه بر محدودیت های الگاوریتم  

P&O    بودت الگوریتم هادایت افزایشای(IC)  ( نشاان  2در شاکل )

تاوان نسابت باه     یشافزا یسهبا مقاداده شده استت این الگوریتم 

در ولتااژ را   ييار تغ ی،دو نمونه متوال ين( بیانجر یاولتاژ ) یشافزا

بسايار   ICالگاوریتم   كنادت  یما  يينتع MPPبه  یابیجهت دست 

استت مزیت این تکنيک این اسات كاه    P&Oپيچيده تر از روش 

نسابی جهات رسايدن باه      "فاصله"دارای قابليت مشخص كردن 

می باشد؛ بنابراین می توان مشاخص   (MPP)نقطه توان ماكزیمم 

به دست می آیدت همچنين این الگاوریتم   MPPكرد كه چه موقع 

ر شارایط آب و هاوایی   باا دقات زیاادی را د    MPPقابليت ردیابی 

نوساانات كمتاری را    MPPو حاو    [14]دارا اسات  بسيار متغير 

ت با این حا  الگوریتم [15]بهينه شده دارد  P&Oحتی نسبت به 

IC    دارای ایراد ناپایداری می باشد كه می تواند ناشای از اساتفاده

از عمل مشتق در الگوریتم باشدت عالوه بر این تحات ساطوح كام    

 يش تر می گاردد تابش، فرآیند مشتق گيری مشکل و تأثير نویز ب

     ت[16]



 

   

 

 

 
 

 

 

 
 تIC [16] الگوریتمفلوچارت : 2شکل 

از گا   IC تمیبر الگور یمبتن یابیرد یروش ها ،یبه طور كل

به  یاندازه گا  بستگ زانيكنندت م یتکرار با اندازه ثابت استفاده م

بهباود   شیداردت ممکان اسات جهات افازا     یابیدقت و سرعت رد

دقات، انادازه    شیجهت افزا ایو  شیاندازه گا  افزا یابیسرعت رد

دقات،   شیكه اگار جهات افازا    تت الز  به ذكر اسابدیگا  كاهش 

رود  یاز دست م تمیالگور ییسرعت همگرا ابد،یاندازه گا  كاهش 

 کیا [ 11در مرجاع ]  یمشاکل پژوهشاگران   نیا جهت حل ا [ت5]

به طاور   کيتکن نیرا ارائه كردندت ا ريبا اندازه گا  متغ IC کيتکن

 یما  ميتنظا  یديخورش هینقطه كار آرا یخودكار اندازه گا  را برا

دور شاده   MPPداده شود نقطاه كاار از    صيكه تشخ یكندت زمان

 MPPبه  دنيرس دتراندازه گا  را جهت هر چه زو تمیاست، الگور

باشاد، انادازه    MPP کیا كه نقطه كار نزد یدهدت زمان یم شیافزا

اندازه گا ، هم سارعت و هام    رييتغ قیت از طرابدی یگا  كاهش م

كه توساط مرجاع    یا یعمل جیت نتاابدی یم شیافزا تمیدقت الگور

باا    صاورت گرفات،     یبا مبد  ماواز  PV ستميس یمذكور رو

گذشاته، ماد     نیا اساتت از ا  تمین الگاور یا از مؤثر بودن ا یحاك

در  بااً یتقر ستميس یداریبر پا یدیيكوچک مهر تأ گنا يس یساز

 [ت11وارد است ]م یتمام

و  P&Oالگوریتم های صنعتی  قيدق زيآنال بررسی و -3
IC  

 ICو  P&Oهمان گونه كه متذكر شدیم، مزایای دو الگوریتم 

 هيبخش به شاب  نیدر اموجب صنعتی تر شدن آن ها شده استت 

 یسااز  هيت جهت شبمی شوددو روش پرداخته  نیا زيو آنال یساز

مساتقل از شابکه اساتفاده شاده كاه       کيفتوولتائ ستميس کیاز 

در  ساتم يس نیا ( نشان داده شده اساتت ا 3آن در شکل ) اگرا ید

MATLAB/Simulink باه   ستميس نیشده استت در ا یمد  ساز

 یبار مقااومت  نيمبد  بوست به عنوان واسط ب کیاز  یطور فرض

، 2mHاندوكتان  مبد  بوست  بهره گرفته شده است PV هیو آرا

ت جهات  اسات  μF 144و خاازن خروجای    μF 9.4خاازن ورودی  

و  P&O تمیهر دو الگور مم،ینقطه توان ماكز یابیعمل رد یبررس

IC  یساز هيتوسط شب می دهيمتکسان مد نظر قرار ی طیبا شرارا 

بااه طااور  تمیهاار دو الگااور یعملکاارد نسااب کسااان،ی طیدر شاارا

تار مشاخص    شيما با  یمشخص خواهد شدت هدف اصل یحيصح

باار حسااب ساارعت  تمیهاار دو الگااور یکينااامیكاردن عملکاارد د 

 MPPو نوسانات حو   ممیماكز اننقطه تو یرو ستميس ییهمگرا

 در حالت ماندگار استت

 
 ت مستقل از شبکه PV ستميس اگرا یبلو  د: 3شکل 

انتخاب شاده اناد كاه     یصنعت یطبق مد  ها PV یپنل ها

 یشاده اساتت تاوان خروجا     اني( ب1مشخصات آن ها در جدو  )

و تابش است اماا باه طاور     طيمح یمتأثر از دما یديخورش هیآرا

در تاابش   راتييا در دما آرا  تر و آهسته تر از تغ راتييمعمو  تغ

 یکيناام یپاسا  د  یرو یكمتار  ريدماا تاأث   ليدل نياست؛ به هم

كاار   یدماا  یساز هيعلت در شب نيخواهد داشتت به هم ستميس

تاابش   راتيتأث ثابت بوده وسانتی گراد  25 یرو یديخورش هیآرا

و  عیت در عمال، حركات سار   ه اندمد نظر قرار گرفت یبه طور جزئ

 یما  هیا آرا یتاوان خروجا   یناگهان راتييابرها منجر به تغ یتناوب

 یتاابش متفااوت   وحتحات ساط   دیا هاا با  تمیالگور ن،یگرددت بنابرا

واقاع   شیماورد آزماا   MPPT یکيناام یعملکارد د  یجهت بررسا 

 وندتش
 کیمدل فتوولتائ یاطالعات اصل(: 1جدول )

KD50SE-1P کیو مدل فتوولتائ HIP-210NH1-BO-1 

 PV HIP-210NH1-KD50SE-1Pمدل 



 

   

 

 

 
 

 
BO-1 

 G=1000 شرایط آب و هوایی

w/m
2
, T = 25˚C 

G=1000 

w/m
2
, T = 25˚C 

 50 (W) (W) 210 توان ماکزیمم

 3.07 (A) (A) 5.57 جریان اتصال کوتاه

 22.1 (V) (V) 50.9 مدار بازولتاژ 

جریااان در تااوان  

 ماکزیمم

5.09 (A) 2.8 (A) 

ولتااااژ در تاااوان 

 ماکزیمم

41.3 (V) 17.9 (V) 

 

( نتایج شبيه سازی را نشان مای دهنادت در   1( تا )4اشکا  )

w/m 200آزمایش ها، تابش به طور ناگهانی از 
w/m 500به  2

در  2

w/m 1000طی ا ثانيه افازایش و ساپ  مجادداً باه     
 2در طای   2

و  P&Oثانيه ارتقاء یافته استت عملکرد و كارائی هر دو الگاوریتم  

IC  و شارایط مشاابه ماورد بررسای قارار       1013با اندازه گا  ثابت

گرفته استت به ازای تغييرات تاابش، هار دو الگاوریتم اقادا  باه      

تنظيم دیوتی سایکل اعما  شده به مبد  بوسات جهات ردیاابی    

MPP نمایندت جدید می 

 
 تP&O تمیبا استفاده از الگور PVوات ماژو   211 یتوان خروج: 4شکل 

 
 تP&O تمیبا استفاده از الگور PVآمپر ماژو   5011 یخروج انیجر: 5شکل 

 
 تP&O تمیاز الگور یريبا بهره گ چيسوئ کلیسا یوتید گنا يس: 6شکل 

 
 تIC تمیبا استفاده از الگور PVوات ماژو   211 یتوان خروج: 1شکل 

 
 تIC تمیبا استفاده از الگور PVآمپر ماژو   5011 یخروج انیجر: 8شکل 

 
 تIC تمیاز الگور یريبا بهره گ چيسوئ کلیسا یوتید گنا يس: 1شکل 

باار متصال شاده باه      ،یو صانعت  یعملا  یدر اكثر كاربردها 

كاه باار باا چاه      نیا كندت بسته باه ا  یم رييمرتباً تغ PV ستميس

 MPPTاعما  شاود، ممکان اسات عملکارد      ستميبه س یتيظرف

بارهاا باا    رييا از تغ یزياست تا آناال  ازيعلت ن نيت به همابدی رييتغ

 نیا ( ا12( تاا ) 11ت اشاکا  ) رديا انجاا  گ  زين ريتابش متغ طیشرا

 جیگاردد نتاا   یدهندت همان طور كه مشاهده م یرا نشان م زيآنال

هستند  یعیپاس  سر یدارا تمیاز آن است كه هر دو الگور یحاك



 

   

 

 

 
 

 

 P&O تمیشاد كاه الگاور    ميمتوجه خاواه  میاما اگر به دقت بنگر

باه حالات    دنيو نوسانات كمتر پ  از رس عتریسر یپاسخ یدارا

 ماندگار استت

 
 سهی: مقایاهم 115با بار  PVوات ماژو   211 یتوان خروج: 11شکل 

P&O  باIC تتابش شیافزا طیتحت شرا 

 
 P&O سهی: مقایاهم 111با بار  PVوات ماژو   51 یتوان خروج: 11شکل 

 تكاهش تابش طیتحت شرا ICبا 

 
 P&O سهی: مقایاهم 111با بار  PVوات ماژو   51 یتوان خروج: 12شکل 

 تتابش شیكاهش و افزا طیتحت شرا ICبا 

 

عملکرد  یدارا P&O تمیالگور دیهمان گونه كه مشاهده گرد

 طیتحات شارا   زيا بوده و در حالت مانادگار ن  یعتریسر یکينامید

 یعمال ما   یشا یافزا تیهدا تمیتابش و بار، بهتر از الگور راتييتغ

   كندت

 گيری نتيجه -4

متعارف باه عمال    MPPT یاز روش ها یمقاله مرور نیدر ا

پرداختاه شادت در    کیا هار   بیو معا ایآمد و به طور كامل به مزا

تار   یصنعت ICو  P&Oمختلف دو روش  MPPT یروش ها انيم

 یاز آن هاا انجاا  گرفاتت در طا     یقيدق یزهايباشند؛ لذا آنال یم

 یكمتار  ناتنوسا MPPدر  IC تمیتابش، الگور یلحظه ا راتييتغ

 طیتار هار دو روش تحات شارا     شيبا  یهاا  زيداشتت جهت آناال 

از آن است كه  یحاك جیقرار گرفتند؛ نتا یبار مورد بررس راتييتغ

هساتند اماا اگار باه دقات       یعیپاسا  سار   یدارا تمیهر دو الگور

 یپاساخ  یدارا P&O تمیشاد كاه الگاور    ميمتوجه خاواه  میبنگر

حالات مانادگار اساتت     به دنيو نوسانات كمتر پ  از رس عتریسر

 طیتواناد در شارا   یروش ما  نیا یصنعت یكاربردهل یبرا نیبنابرا

 ترا بخود اختصاص دهد تینرما ، اولو

 عمراج

[1] M. B. HASHIM, "OPTIMIZATION OF STAND-ALONE 

PHOTOVOLTAIC SYSTEM BY IMPLEMENTING FUZZY 
LOGIC MPPT CONTROLLER", MSc Thesis, Universiti Tun 

Hussein Onn Malaysia,JULY, 2013. 
 

[2] Femia, N., Lisi, G., Petrone, G., Spagnuolo, G. and Vitelli, M. 

"Distributed Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic 
Arrays: Novel Approach and System Analysis." IEEE 

Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55, 2610- 2621. 
 

[3] Ali, A.N.A., Saied, M.H., Mostafa, M.Z. and Abdel-Moneim, 

T.M. "A Survey of Maximum PPT Techniques of PV Systems." 

2012 IEEE Energytech, Cleveland, 29-31 May 2012, 1-17. 
 

[4] T. Esram, P.L. Chapman, "Comparison of Photovoltaic Array 

Maximum Power Point Tracking Techniques," IEEE 

Transactions on Energy Conversion, vol. 22, no. 2, pp. 439- 
449, June 2007. 
 

[5] S. E. Babaa, M. Armstrong, V. Pickert, "Overview of 

Maximum Power Point Tracking Control Methods for PV 
Systems" Journal of Power and Energy Engineering, 2014, 2, 

59-72. 

 دیمظلوم.س ،ی.مهدیکوپائ انیاسالم [6]

.داود، یاردکان یادب اء،یض

هوشمند جهت  ی.محسن، "کنترل فازیمیسل

 یماژول ها ممینقطه توان ماکز یابیرد

 یهمایش مل نی"، دومکیفتوولتائ

برق و  یدر مهندس نینو های¬یفناور

 .1333مهر  3وتر،یکامپ
[7] Faranda, R. and Leva, S., "Energy Comparison of MPPT 

Techniques for PV Systems." WSEAS Transactions on Power 

Systems, 3,2008, 447-455. 
 

[8] Sera, D., Kerekes, T., Teodorescu, R. and Blaabjerg, F., 

"Improved MPPT Method for Rapidly Changing Environmental 
Conditions." 2006 IEEE International Symposium on Industrial 

Electronics, 2,2006, 1420-1425. 
 

[9]  Narendiran, S., "Grid Tie Inverter and MPPT—A Review". 

2013 International Conference on Circuits, Power and 
Computing Technologies (ICCPCT), 20-21 March 2013, 564-

567. 
 

[10] Barakati, M., Kazerani, M. and Aplevich, D.  "Maximum 

Power Tracking Control for a Wind Turbine System Including a 



 

   

 

 

 
 

 
Matrix Converter". IEEE Power & Energy Society General 
Meeting, 24,2009, 705-713. 

 
[11] Chen, L.R., Tsai, C.H., Lin, Y.L. and Lai, Y.S. " A Biological 

Swarm Chasing Algorithm for Tracking the PV Maximum 

Power Point." IEEE Transactions on Energy Conversion, 

25,2010, 484-493. 
 

[12] Elgendy, M.A., Zahawi, B. and Atkinson, D.J. ,"Assessment of 
Perturb and Observe MPPT Algorithm Implementation 

Techniques for PV Pumping Applications." IEEE Transactions 

on Sustainable Energy, 3,2012, 21-33. 
 

[13] Femia, N., Petrone, G., Spagnuolo, G. and Vitelli, M. 

"Optimization of Perturb and Observe Maximum Power Point 

Tracking Method." IEEE Transactions on Power Electronics, 

20,2005, 963-973. 
 

[14] Dorofte, C., Borup, U. and Blaabjerg, F.  "A Combined Two-

Method MPPT Control Scheme for Grid-Connected 
Photovoltaic Systems." 2005 European Conference on Power 

Electronics and Applications, Dresden, 11-14 September 2005, 

10. http://dx.doi.org/10.1109/EPE.2005.219714 
 

[15] Salas, V., Olias, E., Barrado, A. and Lazaro, A.,"Review of the 

Maximum Power Point Tracking Algorithms for Stand-Alone 
Photovoltaic Systems.", Solar Energy Materials and Solar Cells, 

90, 1555-1578, 2006. 
 

[16] Liu, C., Wu, B. and Cheung, R.  "Advanced Algorithm for 

MPPT Control of Photovoltaic Systems." Canadian Solar 
Buildings Conference, Montreal, 20-24 August 2004. 
 

[17] Lee, J.H., Bae, H. and Cho, B.H. ," Advanced Incremental 

Conductance MPPT Algorithm with a Variable Step Size." 12th 

International Power Electronics and Motion Control 
Conference, EPE-PEMC 2006, Portoroz, 30 August-1 

September 2006, 603-607. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 
 

 
 

 


