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ردیابی نقطه حداکثر توان آرایهی فوتولتائیک در شرایط سایه
جزئی با تخمین منحنی توان-ولتاژ
صبا افسری بجستانی،1علی کریمپور

2

-1دانشجوی کارشناسیارشد گروه برق
 -2دانشیار و عضو هیأت علمی گروه برق

چكیده
در شرایط تابش یکنواخت میتوان از روشهای مرسوم ردیابی نقطه حداکثر توان استفاده نمود ،در حالیکه در شرایط
سایهی جزئی به دلیل وجود چندین نقطه ماکزیمم توان در مشخصه توان-ولتاژ ،این روشها کارا نمیباشد .از طرفی
بکارگیری روش های سختافزاری برای یک واحد ردیابی نقطه حداکثر توان به صورت جداگانه برای هر ماژول ،بسیار هزینهبر
میباشد و همچنین استفاده از روشهای نرمافزاری نیز دارای معایبی از جمله ضرورت تنظیمات دورهای و عدم ردیابی انواع
الگوهای سایه میباشد .از این رو در این مقاله تالش شدهاست با ارائه یک روش جدید ردیابی نقطه ماکزیمم جهانی ،تشخیص
نقطه حداکثر توان جهانی در شرایط الگوهای مختلف سایه محقق گردد و بدینترتیب در مقایسه با روشهای مرسوم که
ممکن است در شرایط سایه جزئی نقطه حداکثر توان محلی را به عنوان نقطه کار بهینه تلقی کنند ،به صورت کاراتر و با
تلفات توان کمتر عمل مینماید .بدین منظور با بکارگیری یک سنسور تابش در هر ماژول و تعیین منحنی تقریبی توان-ولتاژ
یک آرایه فوتولتائیک ،ولتاژ بهینه متناظر با توان ماکزیمم جهانی معین میگردد و با استفاده از کنترلر تناسبی-انتگرالی تالش
میشود که نقطه عملکرد سیستم به این ولتاژ بهینه منتقل شود .در نهایت ،نتایج شبیهسازی موید کارایی روش پیشنهادی
میباشد و نشان میدهد که با بکارگیری روش جدید ،توان خروجی ماژول افزایش مییابد.
واژههای کلیدی :سیستم فوتوولتائیک -ردیابی نقطه ماکزیمم جهانی -شرایط سایه جزئی -کنترلر تناسبی-انتگرالی-روش
تپهنوردی
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 -1مقدمه
امروزه انرژی تولید شده توسط خورشید ،یکی از منابع جایگزین انرژی برای مواجهشدن باا هازاران چاالش جدیاد مایباشاد.
خورشید منبعی دائمی ،رایگان ،بدون آلودگی و قابل دسترس در همه نقاط کره زمین میباشد .بسیاری از کشورها به دلیل افازایش
قیمت سوخت فسیلی بنابر گرم شدن کره زمین ،آلودگی هوا و قوانین سخت زیست محیطی ،برای تولید برق از انارژی خورشایدی
استفاده کردهاند[ .]1انرژی خورشیدی یکی از نویدبخشترین منابع تجدیدپذیر انرژی است که در حال حاضر در سراسر جهان برای
کمک به برطرف کردن نیاز رو به افزایش تولید برق در حال استفاده میباشد .سریعترین تکنولوژی در تولیاد بارق از طریاق انارژی
خورشیدی ،فتوولتائیک خورشیدی است .اما بازده کم ،خاصیت غیرخطی آرایاهی فتوولتائیاک و وابساتگی باه ساطا تاابش و دماا
مشکالتی را در استخراج ماکزیمم توان از آنها ایجاد کردهاست[.]2
1
در میان روشهای پیشنهادی برای پیدا کردن نقطه توان ماکزیمم( ،) MPPبرخی از آنها بر روی مطالعه تغییرات ناگهاانی در
سطا تابش متمرکز شدهاند[ .]1تفاوت بین این الگوریتمها به عملکرد ،سرعت همگرایی و پیچیادگی ساختافازاری مرباوط اسات.
روشهای معروف ردیابی نقطه ماکزیمم توان( ،)2MPPTاختالل و مشااهده( ، )3P&Oتپاهناوردی( )4HCو روش هادایت افزایشای
( )5inCهستند[ .]3[-]1اما این روشها  ،در ردیابی  MPPزمانیکه شرایط تابشی برای همه ماژولها یکنواخات نیسات و ساایه ر
دادهاست ،موفق نیستند .در این وضعیت ،ماژولهای سایهدار بخشی از برق تولیدشده را مصرف کرده و به عنوان بار رفتار مایکنناد
که تولید برق کل را کاهش میدهد و ممکن است مشکل نقطه داغ 6ر دهد .به منظور حفاظت ماژولها از مشکل نقطاه داغ ،یاک
دیود بایپس به طور موازی با هر یک از ماژولهای  PVمتصل میشوند .اما منحنی  PVدر نتیجه اتصال دیود باایپاس در شارایط
سایه جزئی دارای چندین نقطه اوج میشود  .بنابراین معادله مشخصه  I-Vآرایه  PVدیگر معتبر نیست.
مرجع[ ]4روشهای  MPPTرا که در شرایط تابشی غیر یکنواخت و یکنواخت قابل اجرا هستند به دو گاروه طبقاهبنادی مای
کند :الگوریتمهای مبتنی بر نرمافزار[ ]5-7و الگوریتمهای مبتنی بر سختافزار [ .]10،8روشهای مبتنی بر نرمافزار قلهی جهانی را
در میان قلههای متعدد در شرایط سایه جزئی ردیابی میکند .روش پیشنهادی در [ ،]5بر اساس حرکت نقطه کار توسط یاک تاابع
خطی در کل منحنی P-Vمیباشد ،سپس  MPPTمعمولی برای ردیابی نقطه قلاه جهاانی اساتفاده مایشاود .مرجاع[ ]6روش دو
مرحلهای مبتنی بر روش  P&Oبر ردیابی نقطه قله جهانی پیشنهاد کردهاست .این روش در ردیابی نقطه  ،MPPهنگامیکه تفااوت
بین سطا تابش ماژولهای سایهدار و ماژول بدون سایه بزرگ است و تعداد ماژولهای سایهدار بیشاتر از مااژولهاای بادون ساایه
است ،با مشکل مواجه میشود.
7
از آنجا که شبکه عصبی مصنوعی( ) ANNدر مقایسه با سایر روشهای بهیناهساازی سیساتم  PVموفاقتار اسات ،برخای از
1

maximum power point
maximum power point tracking
3
Perturbation and Observation
4
Hill climbing
5
Incremental Conductance
6
Hot spot
7
artificial neural network
2
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محققان از  ANNبرای پیداکردن نقطه قله جهانی در میان نقاط قلههای محلی استفاده میکنند[ .]11،10این روش ،عملکارد قابال
قبولی تحت شرایط تابشی یکنواخت و غیر یکنواخت دارد و خطای قابل اغماضی در ردیابی ولتااژ و تاوان مرجاع دارد ،اماا دقات و
صحت خروجی به طور مستقیم به تعداد ورودیها بستگی دارد .عالوه بر این ANN ،باید زمانیکه پیکربندی آرایهی  PVتغییر می
کند ،دوباره آموزش دادهشود .مرجع [ ] 12ردیابی نقطه حداکثر توان جهانی بر اساس الگوریتم جستجوی مساتقیم پیشانهاد کارده
است ]12[ .یک روش مبتنی بر بهینهسازی توده ذرات ( )8PSOرا پیشنهاد کردهاست که برخی از اشکاالتی همچون پیادهسازی در
زمان واقعی و نوسان در اطراف  MPPرا کاهش میدهد .در میان انواع روشهای مبتنی بر نرمافزار ،الگاوریتم جساتجوی فیبونااچی
معموالً به عنوان روش MPPTاستفاده میشود .با این حال ،ردیابی در شرایط سایهی جزئی با مشکل مواجه میشود و نیاز باه یاک
پردازنده قدرتمند دارد .برخالف روشهای مبتنی بر نرمافزار ،الگوریتمهای مبتنی بر سختافزار سعی در جلاوگیری از چناد قلاهای
شدن منحنی ( P-Vدر اثر استفاده ازدیود بایپس) در شرایط تابشی غیریکنواخت دارند .در مرجع [ ،]7منحنی P-Vبا انتخاب یاک
ترکیب بهینه از نسبت وظیفهها زمانیکه شرایط سایهی جزئی ر میدهد ،دارای یک  MPPاست .این توپولوژی از لحاظ اقتصاادی
بهدلیل استفاده از یک سوئیچ اضافی برای هر ماژول ،مقرون به صرفه نیست .در این مقالاه ابتادا باا اساتفاده از سنساور تاابش باه
تخمین منحنی توان-ولتاژ پرداخته و از آن منحنی ولتاژ متناظر با ماکزیمم توان را یافته و این ولتاژ ،بهعنوان ولتاژ مرجاع شاناخته
شده و توسط کنترلر  ، PIولتاژ عملکرد به این ولتاژ انتقال مییابد .این مقاله به این صورت سازماندهی شدهاست :بخش  2به رفتاار
آرایهی فتوولتائیک تحت شرایط یکنواخت و شرایط سایه جزئی میپردازد .بخش  3آرایهی فتوولتائیک را تحت شرایط سایه جزئای
مدلسازی میکند .در بخش  4روش پیشنهادی و بلوک دیاگرام آن بیان میشاود .در بخاش  5نتاایج شابیهساازی بارای ارزیاابی
عملکرد روش پیشنهادی ارائه میشود .در نهایت نتیجهگیری به طور خالصه در بخش  6بیان میشود.
 -2ساختار سیستمPV
یک سیستم  PVترکیبی از آرایهی خورشیدی است که این آرایه شامل ماژولهای سری-موازی است ،بطوریکه ساختار اصلی
در هر ماژول یک سلول خورشیدی است .توان یک سلول خورشیدی با توجه به مواد سازندهی سلول خورشیدی و مسااحت ساطا،
بین  1تا  2وات تغییر میکند .بنابراین برای طراحی ماژول خورشیدی ،توان سلول خورشیدی اندازهگیری میشود ،و ساپس مااژول
ها به صورت سری بر اساس خروجی مورد نظر متصل میشوند .شکل( )1یک سیستم  PVرا نشان میدهد .به طور کلی ،مشخصهی
الکتریکی سیستم  PVبا توان بر حسب ولتاژ(جریان /سیکل وظیفه) و جریان بر حسب ولتاژ ارائه می شود .با استفاده از مدار معادل
سلول خورشیدی که در شکل ( )2نشان داده شده ،مدل ریاضی جریان تولیدشده در آرایهی فتولتائیک به صورت فرماول ( )1بیاان
میشود[:]15
()1

)- ]-

(

[ -

Particle Swarm Optimization

8
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شكل – 1سیستم آرایه ]11[ PV

در فرمول( VPV )1و  IPVبه ترتیب ولتاژ خروجی و جریان خروجی آرایهی  PVرا بیان مایکناد .پاارامتر  Rsو  Rshباه ترتیاب
-11
مقاومتهای سری و موازی سلول خورشیدی است q .شارژ الکترونیکی ( ،)1.6⨯10 Cپارامتر  Iphجریان تولید شده توسط نورI0 ،
جریان اشباع معکوس ،پارامتر  Aفاکتور ایدهآل دیود ،پارامتر  kثابت بلتزمن( T ،)1.38⨯10-23J/Kدمای اتصال (باه کلاوین) np ،و
 nsبه ترتیب تعداد سلولهای متصل به صورت موازی و سری است[.]15
شكل– 2

مدار معادل سلول PV

منحنی مشخصه سیستم آرایه  PVبه تابش و درجه حارارت سیساتم  PVبساتگی دارد .رخاداد ساایهی جزئای بارای آرایاه
فتوولتائیک منجر به چندقلهای شدن منحنی توان-ولتاژ یا پلهای شدن منحنی جریان-ولتاژ میشود .این مسئله ردیابی نقطاه تاوان
بیشینه را دشوارتر از پیش میکند .در شکل (-3الف) نمونهای از آرایهی خورشیدی با شرایط سایه جزئی و در شکل (-3ب) منحنی
توان-ولتاژ این آرایه است .همانطور که در این شکل مشاهده میگردد منحنی توان-ولتاژ چندقلهای شده و در بین پنج قلهی توان
ماکزیمم بوجود آمده ،تنها یکی از آنها نقطهی توان ماکزیمم اصلی است و سایر قلهها ماکزیمم محلی میباشند.
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شكل – 3شرایط سایه جزئی الف) آرایهی واقع در شرایط جزئی
ب) منحنی توان-ولتاژ آرایهی نشان دادهشده

 -3مدل  PVتحت شرایط سایهی جزئی
در شرایط سایهی جزئی ،مدل ریاضی سیستم  PVدر فرمول ( )1دیگر معتبر نیست ،زیرا سطاهاای مختلاف تاابش در اطاراف
سیستم  PVتوزیع شده است .بنابراین ،یک مدل ریاضی جدید برای ارائه سیستم تحت شرایط سایهی جزئی مورد نیااز اسات .یاک
مطالعهی گسترده بر روی اتصاالت مختلف ماژول  PVانجام شدهاست تا یک مدل ریاضای کلای  PVتحات شارایط ساایهی جزئای
بدست آید .برای سادگی ،سه ماژول  PVرا که به صورت سری متصالاناد ،در نظرمایگیاریم .بناا بار دادهی سالول ، SP150-PC
جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز هر ماژول  PVتحت شرایط سطا تابش نامی به ترتیاب  4.4Aو  43.4Vاسات .مشخصاه  I-Vو
بلوک دیاگرام سیستم  PVدر شکل ( )4نشان داده شدهاست .یکی از سه ماژول تابش  500 W/m2را دریافت میکند ،درحالیکه دو
ماژول دیگر تابش نامی  1000 W/m2را دریافت میکنند .سه نقطه قابل توجه در شکل(-4ب) به صورت زیر است :نقطهی  1نقطاه
ای است که جریان معادل ( Iscجریان اتصال کوتاه ماژولهای بدون سایه )PVو ولتاژش معادل صفر است ،نقطهی  2نقطاهای اسات
که جریانش ( Istepجریان اتصال کوتاه ماژولهای سایهدار ) PVو ولتاژش ( Vstepمجموع ولتاژ مدار باز ماژولهای بدون سایه) اسات
نقطهی  3نقطهای است که جریانش معادل صفر و ولتاژش معادل ( Vocمجموع ولتاژ مدار باز ماژولهای بادون ساایه و مااژولهاای
سایهدار) است .مدل ریاضی سیستم  PVدر فرمول ( )2نشان داده شدهاست ،بطوریکه  nsusو  nssبه ترتیب تعداد ماژولهای بادون
سایه و ماژولهای سایهدار است λus ،و  λsبه ترتیب سطا تابش بر روی ماژولهای بدون سایه و ماژولهای سایهدار است[.]15
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شكل – 4شرایط سایه جزئی الف) آرایهی واقع در شرایط جزئی ب) منحنی توان-ولتاژ آرایهی مربوطه[]11

معادله( )2تنها برای دو سطا تابش توزیع شده بر روی ماژولهای سری شده  PVمعتبر است .در نتیجه معادله( )2برای ساطا
های تابش بیشتر گسترش دادهمیشود .مدل ریاضی عمومی برای  nماژول سریشده در یک سیستم  PVبه صورت معادلاه( )3مای
باشد .بطوریکه  nssNتعداد ماژولهای سایهدار  PVبا باالترین سطا تابش است ،و  λsNباالترین سطا تابش است .متغیار  Nتعاداد
سطاهای تابش توزیعشده است[.]15
)
()2

)

(

(
)

(

{

معموالً سیستم  PVشامل ماژولهای  PVبا اتصاالت سری -موازی هساتند .بناابراین بارای بدسات آوردن مادل ریاضای بارای
سیستم  PVکلی ،مانند شکل( -5الف) سه ماژول سریشده را با سه ماژول سری دیگر به صورت موازی متصل میکنایم .مشخصاه
 I-Vسیستم  PVدر شکل (-5ب) نشان دادهشدهاست.
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منحنی  Aمشخصاه I-V

در شکل(-5ب) منحنی  Bمشخصه  I-Vشاخه  1و منحنی  Cمشخصه  I-Vشاخه  2را نشان میدهد و
منحنی کل سیستم (PVمجموع منحنیهای  Cو  Bبه ازای ولتاژهای یکسان) است .جریان خروجی  PVمجموع جریان هرکادام از
شاخهها است:
(IPVTotal=Ibranch1+ Ibranch2)4
از معادله باال مدل ریاضی کلی که شامل  Nماژول با اتصال موازی در سیستم  PVاست ،بدست میآید:
(IPVTotal=Ibranch1+ Ibranch2+…+ IbranchN)5
شكل –1الف)بلوک دیاگرام ماژولهای  PVبا اتصاالت سری-موازی
ب) مشخصه  I-Vجریان و ولتاژ خروجی سیستم .]11[PV

 -4روش پیشنهادی
روش پیشنهادی در شکل( )6نشاندادهشده است .در این روش ابتادا در بلاوک تخماینگار ولتااژ بهیناه( )estimatorباا
داشتن اطالعات تابش هر ماژول و دمای سلول  ،هماانطاور کاه در بخاش  3توضایا دادهشاده ،منحنای تقریبای P-Vیاک آرایاه
فوتولتائیک را با استفاده از فرمول( )3تحت شرایط سایهی جزئی بدست آوردهمیشود .سپس از منحنی حاصل ولتاژ متناظر با توان
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ماکزیمم (* )Vdcرا بدست آورده و به سیستم پیشنهاد دادهمیشود که نقطه عملکرد سیستم را به * Vdcانتقال دهد .بادین منظاور از
کنترلر تناسبی -انتگرالی( )1PIاستفاده میشود .ولتاژ * Vdcبه عنوان یک سیگنال مرجع برای کنترلر  MPPTمبنای بار ولتااژ نیااز
است .تفاوت بین * Vdcو  ، Vdcخطا میباشد که به عنوان ورودی برای کنترلر  PIمیباشد تا سیگنال کنترلی را برای تنظایم سایکل
وظیفه مبدل توان افزاینده ،تولید کند.
شكل – 6ساختار کنترلی پیشنهادی

برای بدست آوردن اطالعات تابش هر ماژول ،در عمل میبایست به هر ماژول یک سنسور تابش وصل کرده و تابش مرباوط باه
آن را بدست بیاوریم .از آنجایی که تست عملی گران ،زمانبر و وابسته به شرایط آب و هوایی است ،برای تایید صاحت ایان روش،
میتوان آنرا بر روی نرمافزار  MATLAB/SIMULINKپیاده کرد .بنابراین اطالعات مربوط به تاابش هار مااژول توساط کااربر باه
سیستم کنترلی داده میشود.

 -1نتایج شبیهسازی
نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی برای ردیابی نقطه توان بیشینه در شرایط سایهی جزئی بررسی میشود .شابیهساازیهاا در
نرم افزار  MATLABدر محیط  simulinkصورت گرفتهاند .برای شبیهسازی آرایه  PVاز ماژول پلیکریساتالین اساتفاده مایشاود.
برای مدل تکدیودی سلول خورشیدی از مدل پیشنهادی در ]  [16که در شکل( )7نشان دادهشدهاسات ،اساتفاده مایشاود .بارای
شبیهسازی روش ارائهشده ،از یک مبدل افزاینده استفاده شدهاست .ورودی این مبدل باه آرایاهی خورشایدی متصال مایگاردد و
خروجی آن نیز به یک باتری به منظور ذخیرهسازی انرژی اتصال مییابد .بلوک دیاگرام مدار شبیهسازی شده را میتاوان در شاکل
Proportional-integral

9
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( )6مشاهدهکرد که این شکل شامل مدل آرایهی فتوولتائیک ،کنترلر  ، PIتخمینگر ولتاژ بهینه ،مبادل افزایناده و یاک بااتری باه
عنوان بار میباشد .اطالعات الکتریکی و پارامترهای ماژول فتوولتائیک(پلی کریستالین) و پارامترهای مبادل افزایناده در جادول()1
آمده است[ .]16فرض شده است که آرایه فتوولتائیک شامل  6ماژول سری شده در هر رشته و 5

رشته موازی میباشد.

شكل – 7بلوک دیاگرام مدل تکدیودی سلول فتوولتائیک[]16

جدول  -1الف) اطالعات الكتریكی ماژول پلی کریستالین
ب) پارامترهای ماژول در شرایط استاندارد ج)پارامترهای مبدل افزاینده

بلوک تخمینگر ولتاژ بهینه با داشتن دما و تابش به تخمین منحنی توان-ولتاژ آرایهی فتوولتائیاک مایپاردازد .شاکل( )8آرایاهی
تحت سایه را نشان میدهد .در شکل( )1نتایج شبیهسازی این بلوک را نشان میدهد که نمودار 1تا  5در این شکل ،منحنی تاوان-
ولتاژ هر رشته( 5ماژول سریشده) است و نمودار  6منحنی کل آرایهی  PVاست .این بلوک با توجه به تابشهای آرایه ،ولتاژ بهیناه
 75ولت را به سیستم پیشنهاد میکند و ولتاژ عملکردی سیستم توسط کنترل  PIبه این ولتاژ بهینه انتقال دادهمیشود.
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شكل -8آرایهی واقع شده در شرایط جزئی

شكل -9منحنی تخمینی توان-ولتاژ آرایهی توسط بلوک

estimator

در ادامه نتیجه این شبیهسازی با روشهای  MPPTمعمول در صنعت همچون روش تپهنوردی در شکل( )10مقایسه میشود.
در روش تپهنوردی در ابتدا سیکل وظیفه مقداردهی میشود و با افزایش سیکل وظیفه به یافتن نقطه ماکزیمم توان میپاردازد .باه
اولین قلهای که در آن تشخیص قله توان ماکزیمم دادهشدهاست ،توقفکرده و حول آن قله نوسان میکند و به سایر قلههاا تاوجهی
نمیکند که ممکن است آن قله یک توان ماکزیمم محلی باشد .اما در روش پیشنهادی سیستم از سردرگمی یافتن قلاهی مااکزیمم
رها شده و سریعاً یک ولتاژ مرجع پیشنهادی را به عنوان نقطهکار درنظرگرفته و به همین دلیل از نوسانات بیش از حد(همچون
روش تپهنوردی) جلوگیری میشود و توان بیشتری را حاصل دادهاست .تاوان نهاایی سیساتم تقریبااً باه  700وات رسایده اسات،
درصورتیکه بلوک تخمینگر ولتاژ بهینه در ولتاژبهینه  75ولت(شکل ( ،))1توان ماکزیمم  760وات را تخمین مایزناد .دلیال ایان
خطا این است که منحنی تخمینزدهشده بدون درنظرگرفتن تلفات در مبدل افزاینده و مقاومتهای سری و موازی میباشد ،اماا در
شبیهسازیها این مقاومتها و تلفات درنظر گرفتهشدهاست و سبب افت توان در خروجی میشود.

code:1312(Page | 1608)

 – مقایسه روش پیشنهادی با روش تپهنوردی11شكل

 نتیجهگیری-1
 در روش پیشانهادی. برای ردیابی قلهی جهانی در شرایط سایهی جزئی ارائه شدهاستMPPT  یک روش جدید،در این مقاله
با استفاده از اطالعات تابش و دما منحنی تقریبی آرایهی خورشیدی بدست آمدهاست و یک ولتاژمرجع به سیستم پیشنهاد دادهمی
 از جمله مزایای این روش ایان اسات. به این ولتاژ مرجع انتقال دادهمیشودPI شود و نقطه عملکرد سیستم را با استفاده از کنترلر
 نقطهکار به نزدیکی نقطهی ماکزیمم توان جهانی انتقال دادهشده که مسابب نوساان کمتاری در،که با تخمین ولتاژ عملکرد بهینه
MPP را برای یافتن نقطه

ولتاژ- همچنین همگرایی سریعتری نسبت به روشهایی که تمام منحنی توان.خروجی سیستم شدهاست

. (همچون تپهنوردی) توان و سرعت باالتری داردMPPT  این روش نسبت به روشهای مرسوم. دارد،جهانی جستجو کردهاند
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