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Abstract:
In this paper, a method for tracking maximum power in solar panels with the design
of a networked photovoltaic system, including photovoltaic cell modeling, DC-DC
choke converter design and sliding mode controller is presented. Simulations show
that due to the existence of wires in the structure of the input / output structure of the
chokes converter, its use to track maximum power points is superior to other
methods. The maximum power point tracking has been implemented based on the
chaos and observation algorithm in the photovoltaic system connected to the network
and the control of the slip mode ring packet. The use of the sliding mode, according
to the nonlinear nature of the system, can preserve the stability of the converter in a
wide range of radiation, load, and variations. In the presented slip mode, only the
input voltage and capacitive filter flow are used as feedback and the design without
the intervention of the converter model is completed. The efficiency of the proposed
photovoltaic system has been evaluated using MATLAB / Simulink software.
Keywords Sliding Mode Control, Photovoltaic System, DC-DC Converter, Cuk
Converter, Maximum Power Point, P&O algorithm.
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چکیده :در این مقاله روشی بهمنظور ردیابی حداکثر توان در صفحات خورشیدی همراه با طراحی سیستم فتوولتائیک متصل به
شبکه ،شامل مدلسازی سلولهای فتوولتائیک ،طراحی مبدل  DC-DCچوک و کنترلکنندۀ مد لغزشی ارائه شده است.
شبیهسازیها نشان میدهند وجود سیمپیچهایی در ساختار ورودی  -خروجی مبدل چوک که موجب میشود نیازی به فیلتر
ورودی در این مبدل نباشد ،هزینۀ ساخت مداری سیستم و حجم مداری آن را کاهش میدهد؛ بنابراین استفاده از مبدل چوک
برای ردیابی نقطه توان حداکثری نسبت به سایر روشها دارای برتری زیادی است .ردیابی نقطه توان ماکزیمم در این مقاله
براساس الگوریتم آشوب و مشاهده در سیستم فتوولتائیکی متصل به شبکه و کنترل حلقه بستۀ مد لغزشی اجرا شده است .استفاده
از روش مد لغزشی با توجه به ماهیت غیرخطی سیستم پایداری مبدل را در حوزۀ وسیعی از تغییرات تابش ،بار و  ...حفظ
میکند .در روش مد لغزشی ارائهشده ،فقط ولتاژ ورودی و جریان فیلتر خازنی بهعنوان فیدبک ،استفاده و طراحی بدون دخالت
مدل مبدل تکمیل شده است .کارایی سیستم فتوولتائیک طرحشده با استفاده از نرمافزار  MATLAB/Simulinkارزیابی شده است.

واژههایکلیدی:

 -1مقدمه

کنترل مد لغزشی ،سیستمهای فتوولتائیک ،مبدل  ،DC-DCمبدل  ،Ćukنقطه توان ماکزیمم ،الگوریتم P&O

1

تاریخ ارسال مقاله1397/03/07 :
تاریخ پذیرش مقاله1397/09/26 :

استفاده از حداکثر راندمان سیستمهای فتوولتائیک با در
نظر گرفتن هزینۀ باالی آنها ضرورت اساسی بهشمار میرود.
توان خروجی سلول های فتوولتائیک بهه شهدت از عوامهل
محیطی مانند تابش ،دمای محیط و میزان بار تأثیر میگیرد؛

نام نویسندۀ مسئول :بهمن طاهری

به همین دلیل در صورت کنترلنکردن سلولهای فتوولتائیک

نشانی نویسندۀ مسئول :ایران ،تهران ،باشگاه پژوهشگران جوان و

بهندرت در نقطه توان حداکثر کار میکنند .بنابراین ردیهابی

نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه مهندسی برق

نقطه توان حداکثر در افزایش رانهدمان ایهن سیسهتم نقهش
کلیدی دارد .تا کنون ،روشهای زیادی برای ردیهابی نقطهۀ
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کار ارائه شده اسهت.در ]رضها نوریهان ه حسهین محمهدی

سیستم  PVبرای کار بر  MPPو ردیابی تغییرات آن استفاده

 [1395ترکیبی از شبکه  DCمستقل و سیستم های  PVبرای

میشود؛ با این حال با توجه به پیچیدگیهای مداری مبهدل

تغذیه بارهای نامتعادل  ACاستفاده شده اسهت .در ]فهرزاد

چوک بدیهی است دیگر نمیتوان از کنترلکنندههای مرسوم

حاجی محمدی و همکاران  [97از روشی جدیهد براسهاس

استفاده کرد .در این میان روش کنترل مد لغزشی بهه دلیهل

هماهنگی هوشمند فوز ه ریکلوزر برای ظریب نفهو زیهاد

مقاوم و پایدار بودن ،سادگی پیادهسازی و قابلیت استفاده از

سیستم های فتوولتائیک استفاده شده اسهت .روش رسهانایی

سیستمهای غیرخطی جایگهاه ویهژهای دارد

افزایشی که براساس صفربودن مشتق توان نسبت به ولتاژ یا

].[H.El. Fadil et al 2013]- 2010

نسبت به جریان در نقطه توان ماکزیمم کار

[Vadim Utkin

میکند [Fangrui

در ]حسن ایجادی و امهین حهاجیزاده  [1391روشهی

 .[Liu el tl 2008روش حلقه باز که در آن کسری از جریان

به منظور ردیابی حداکثر توان در صفحات خورشیدی بر پایۀ

اتصال کوتاه با توجه به رابطه تقریباً خطی جریان نقطه کار

منطق فازی ارائه شهده اسهت .اسهاس روش پیشنهادشده در

استفاده میشهود ] .[S.Yuvarajan, S.Xu 2003روش ولتهاژ

این مقاله بر پایۀ وجود رابطه بین شدت تابش و ولتاژ نقطه

مدار باز که اساس آن بر وجود تابع تقریباً خطی بین ولتهاژ

حداکثر توان است .در این مقاله روشی جدید با استفاده از

نقطه کار و ولتاژ مدار باز است ][Ahmad.J 2010؛ البته بدیهی

الگوریتم آشوب و مشاهده مبتنی بر کنترل مد لغزشی ،برای

است قطع دوره ای برای اندازه گیری ولتاژ مدار باز باعث از

ردیابی و استخراج جریان نقطه کار برای ردیابی نقطه توان

دست دادن توان در سیستم فتوولتائیک میشود؛ به همین دلیل

حداکثر در مبدل  DC-DCچوک ارائه شهده اسهت .مزیهت

استفاده از سلول پایه بهمنزلۀ راهنما برای تشخیص رفتار کل

مبدل مذکور نسبت به سایر مبدلهای استاندارد این است که

پانل ارائه شهده اسهت کهه ایهن مهورد نیهز مشهکل جدیهد

هر دو جریان ورودی و جریان تغذیهکنندۀ طبقهه خروجهی

عدمقطعیت را در اندازهگیری سلول پایه نسبت به کل پانهل

دارای ریپل اندکی اند (برخالف مبدلهای کاهنده  -افزاینده

موجب میشهود ] .[Vladimir V el tl 2009روش هوشهمند

که در آن هر دو جریان شدیداً ناپیوستهانهد ؛ بنهابراین ایهن

مانند شبکههای عصبی و روش منطق فازی نیز به دلیل نیاز به

مسئ له نیاز به فیلترهای جداگانه را رفع میکند؛ با این حهال

مههدل سههلول فتوولتائیههک دارای کههاربرد محههدودیانههد

به دلیل پیچیدگی مدل مبدل چوک تا کنون محققهان ههیچ

][S. Lalounia el tl - [Alessandro Costabeber el tl 2014

گزارشی دربارۀ ردیابی نقطه توان حداکثر بها ایهن مبهدل و

 .[2009پس از محاسبه مقادیر مرجع برای نقطه کار ،مهمترین

کنترل مد لغزشی گزارش نکرده اند .در این مقاله سعی شده

کار ،کنترل مبدل  DC-DCدر نقطه کار مدنظر است .بیشتر از

است بهرای بهبهود کهارایی ،روشهی روشهن و سهاده بهرای

مبدل  DC-DCافزاینده برای ردیابی نقطه توان مهاکزیمم در

طراحهی ،مههدلسههازی و شهبیهسههازی گههامبههگههام سیسههتم

[B.Taheri, M.

فتوولتائیک ارائه شود .مهمتهرین مزیهت مبهدل  Ćukبهرای

]Sedaghat2018؛ با این حال بدیهی است بهه دلیهل وجهود

ردیابی نقطه تهوان مهاکزیمم اسهتفاده شهده در ایهن مقالهه،

سیمپیچ هایی در ساختار اتی خود مبدل چوک استفاده از آن

کوچکبودن ریپل جریانهای ورودی  -خروجی مربوطه و

نسههههبت بههههه مبههههدل افزاینههههده برتههههری دارد .در

نیازنداشتن به فیلتر است که با حذف فیلتر ورودی از سیستم

[ ]2018F.A.InthamoussouF.Valenciagaروش پیگیههههری

هزینه های ساخت مداری ،کاهش و حجم مداری سیستم نیز

نقطه حداکثر نقطه ) (MPPTبا استفاده از ترکیبی از حالهت

کاهش می یابد .تمامی شبیهسازیها با اسهتفاده از نهرمافهزار

مشاهدات حالت مرتبه دوم ) (SOSMOو کنترلکنندۀ سنتی

 MATLAB/Simulinkانجام شد.

سلولههای فتوولتائیهک اسهتفاده مهیشهود

 PIارائه میدهد  .SOSMOمدلی خاصی پیشنهاد شده است،
بهخصوص برای مقابله با تخمین گرادیان قدرت زمان محدود
حتی در حضور پویایی  unmodeledو اختالالت خهارجی
براساس این برآورد ،کنترل کنندۀ  PIبرای سرعتبخشیدن به

یهسازیسیستمفتوولتائیک
مدلسازیوشب 
 -2
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-1-2مدلومشخصۀولتااژ-جریاان،ولتااژ-

دما اثرات نامطلوبی بر عملکرد سلول ها دارد و بهطهورکلی

یههایخورشیدی
توانآرا 

بازدهی آنها را کاهش میدهد .میزان افت ولتهاژ مهدار بهاز
سلولها حدود  0/3تا  0/4درصد بهازای هر درجه سانتیگراد

مدار معهادل الکتریکهی یهک آرا یهۀ خورشهیدی موقهع

افزایش دمای محیط است؛ درحالیکه افزایش جریان اتصال

قرارگرفتن در مقابل تشعشهات خورشهیدی ،در شهکل (1

کوتاه تنها حدود  0/025تا  0/075درصد به ازای هر درجهه

نشان داده شده است.

افزایش دما است و درنتیجه بهازده سهلول بهه انهدازه 0/05
درصد بهازای هر درجه سانتیگراد افزایش دمای محیط کهم
میشود.
برای مدلسازی اثر تغییرات دما و شدت تابش میتوان
از روابط زیر استفاده کرد:


شکل(:)1مدارمعادلسلولخورشیدی

(4

مشخصه ولتاژ  -جریان آن را میتوان به کمک روابهط
زیر به دست آورد ]:[Il-Song Kim 2006

I PV  I L  I P  I d

(1
(2
(3

 
  1
 

  V  RS I PV
I L  I O exp  PV
VT
 

VPV  RS I PV
RP

(5

)) I L  I L (T1 ) (1  K 0 (T  T1

) I SC(T1 ,nom

) (T2  T1
 qV g
1 1
nk  
 T T1 

IP 

- 2- 2تأثیراتدماوتابشبرسیستمفتوولتائیک

)G( nom

) I SC(T2 )  I SC(T1

(6

(7

G

I L (T1 ) 

3
n

T 
I O  I O (T1 )     e
 T1 

) I SC(T1

(8

 qVOC (T1 ) nkT1 1 
e






I O (T1 ) 

منحنی ولتاژ  -جریان آرایه به طور همزمان با دو فاکتور
میزان تابش خورشید و دمای محیط تغییر میکند .افهزایش

مدلسلولفتوولتائیکدرنرمافزار.MATLAB

شکل(:)2شبیهسازی

K0 
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در روابط ( 4تا ( G ، 8شهدت تهابش G(nom) ،شهدت

تابش نامی و  Vgانرژی شکاف نوری سیلیکون بر حسهب

بهترین حالت شرایط تابش استاندارد  1000W / m2اتفهاق
میافتد.

الکترون ولتاند .پارامترها و مقادیر استفادهشده برای سلول
 PVدر جههدول ( 1آورده شههده اسههت .شههکل ( 2مههدل

جدول(:)1پارامترهایسلولخورشیدی
پارامترها

مقادیر

طراحیشدۀ شبیهسازی برای سلول فتوولتائیک در نرمافهزار

( : Kثابت بولتزمن

1.381e-23

 MATLABرا نشان میدهد .این مدل براساس روابط ( 1تا

( : qبار الکترون

1.602e-19

( : aضریب ایدئالی دیود

1.3

( : Nsتعداد سلول سری شده

30

( : Tدما

25°C

( : Grتابش

100-1000 W/m²

( : Vocولتاژ مدارباز

18.13 V

( :iSCجریان اتصال کوتاه

5A

Ks

)0.005 (A.m²/W

( 8و پارامترهای جدول ( 1شبیهسازی شده است.
شکل ( 3منحنی مشخصهه جریهان  -ولتهاژ و تهوان -
ولتاژ براساس تغییرات دما و تابش را نشان میدهد .با توجه
به شکل مشاهده میشود با کاهش تهابش ،جریهان کهاهش
می یابد و این امر موجب کاهش توان سلول نیز مهیشهود.


نشاندهندۀسطحتابش
شکل(:)3منحنیمشخصهجریان -ولتاژوتوان -ولتاژآرایۀخورشیدیدرحینتغییراتشدتنورتابشی( S

خورشیدیاست).
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روش آشوب و مشاهده و شکل ( 6چگونگی شهبیهسهازی

- 2- 3مبدلDC-DC

الگوریتم آشوب و مشاهده را در نرم افزار  MATLABنشان

برای انتقال حداکثر توان از سلول فتوولتائیک ،مبدلهای

داده است.

 DC-DCاستفاده میشوند .در آرایههای  PVولتاژ خروجهی
با در نظر گرفتن ساختار سری  -موازی نسبتاً پایین اسهت؛
بنابراین استفاده از مبدل های  DC-DCافزاینده الزامی است.
در این مقاله از مبدل  DC-DCچهوک نشهان داده شهده در
شکل  ،4برای اتصهال بهه آرایهه  PVاسهتفاده شهده اسهت.
پارامترهای مبدل مذکور در جدول ( 2آورده شدهاند.

شکل(:)4مبدلDC-DCچوک





- 2- 4ردیابینقطۀتوانماکزیمم
یکی از روشهایی استفادهشده برای ردیابی نقطه تهوان

جدول(:)2پارامترهاینامیمبدلچوک

ماکزیمم در سیستمهای خورشیدی ،روش آشوب و مشاهده

مقادیر

پارامترها

است.

1 mH
850 F

L1
C1

1 mH

L2

2000 F

C2

با توجه به اینکه توان خروجی سهلول فتوولتائیهک بها
پارامترهای متعددی مانند تابش خورشید و دما مرتبط است
و همچنین مشخصۀ خروجی آن کامالً غیرخطی است ،الزم
است سیستم فتوولتائیک با در نظر گهرفتن کنتهرلکننهدهای
همیشه در نقطه توان حداکثر کار کند .شکل ( 5فلوچهارت


شکل(:)5الگوریتم.P&O
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شکل(:)6چگونگیشبیهسازیالگوریتماشوبومشاهدهبرایبهدستآوردنمقدارولتاژمرجع

 -3تجزیااهوتحلیاالکنتاارلماادلغزشاای
()SMC

روابط ( 10و ( 11بیهان مهیشهود کهه در آن  iPVو Vb
به ترتیب نشان دهندۀ جریان  PVو ولتاژ خروجی مبدل انهد.
متغیر  uمربوط به سیگنال کلیدزنی سوئیچ های نیمهه ههادی

الزم است فرآیند در نظر گرفتهه شهده بهرای طراحهی
کنترلکننده ،پایداری سیستم ،زمان استقرار مدنظر و همچنین
حداقل فراجهش را تضمین کند .در این مقاله سطح لغزش

است.
(10

به شکل زیر تعریف میشهود .مزیهت اصهلی چنهین تهابع
سوئیچینگی به امکان تنظیم ولتاژ فتوولتائیک بدون نیهاز بهه

(11

dv
 Cin . PV  iPV  iL
dt

iCin

di
) vL  L. L  vPV  vb .(1  u
dt

کنترلکنندۀ اضافی و مدل خطیسازیشده مربوط میشود و
جایگزین خوبی برای تعریف رفتار ولتاژ  v pv ، PVدر این

مقاله شامل خطا با توجه به مرجع و مشهتق ولتهاژ در تهابع
سوئیچینگ است ،کهه در آن مشهتق ولتهاژ را مهیتهوان بها
اندازهگیری جریان خازن ورودی  iCinبه دست آورد .مز ی ت
اصلی چنین تابع سوئیچینگ مربوط به تنظیم ولتاژ  PVبدون
کنترلکنندۀ اضافی براساس مدل خطی شده است؛ بنابراین،
این کار روی تابع سوئیچینگ  ψو سطح  ϕدر ( 9داده شده

(الف)بلوکدیاگرام

که به تجزیه و تحلیل پایهداری ولتهاژ  PVدر حضهور بهار،
محیط زیست و یا تغییرات مرجع قادر است.
(9

  (v PV  vref ).K1  iC .K 2
in

کههه در رابطههۀ فههوق  vPVولتههاژ لحظهههای خروجههی
فتوولتائیک و  v refمقدار مرجع است.
طرح کلی روش ارائههشهده در شهکل ( 7الهف بهرای
اجرای تابع سوئیچینگ نشهان داده شهده اسهت کهه در آن
 Vrefولتاژ مرجعی است که با الگوریتم آشوب و مشهاهده
محاسبه شده اسهت .رفتهار دینهامیکی مبهدل  DC- DCبها

کنترلکنندهمدلغزشی.
ب)ساختار 



شکل(:)7طراحیکنترلمدلغزشیبراساسخطایولتاژو
جریانخازنورودی

در شکل ( 7بلوک دیاگرام سیستم کنترلی ارائهه شهده
است که در آن  uبها اسهتفاده از حلقهه هیسهترزیس تولیهد
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میشود .طراحی کنترلکنندۀ مد لغزشی پایدار نیاز به بررسی

 0  ueq  1است .این مورد در رابطه ( 17نشان داده شده

سه شرط دارد :ترانسورسالیتی (، Transversally Condition

است.

کنترل معهادل ( Equivalent Controlو در دسهترس بهودن
( .]H. Sira-Ramirez1987[ Reachability Conditionدر

(17

با جایگزینی  uبا  ueqدر رابطه ( 15و با قرار دادن آن

ادامه ،این شرایط برای بررسی روش طراحیشهده مطالعهه
میشود.

d
 0  0  ueq  1
dt

در رابطه ( ، 17نامعادله زیر به دست آمده است.

- 3- 1شرطترانسورسالیتی
شرط ترانسورسالیتی بیانشهده در رابطهه ( 12تضهمین
میکند حضور متغیر  uدر

(18

مشتق تابع سوئیچینگ [ S. . Tan el

عالوه بر این ،مطالعه سیستم در سهطح    0نیهز در

 ]tl 2013برای تغییر و تعیین دینامیک سیستم الزم است.
d
dt  0
du

(12

d

نظر گرفته شده میشود .رابطه ( 19از ترکیب روابط ( 9و
( 10به دست میآید .رابطه ( 19دینامیهک مهد لغزشهی را

بهمنظور بررسی شرایط رابطه ( ، 12مشتق زمهانی تهابع

 در رابطه ( 13به دست آمده و مشتق جریان فتوولتائیک

در ( 14داده شده که در آن  Y   I R . .e .vPVاست.
(13

dvref
dv
di
d
di
 K1.( PV 
) )  K 2 .( PV  L
dt
dt
dt
dt
dt

(14

diPV diSC
dv

 Y . PV
dt
dt
dt

با جایگزینی رابطه ( 11و ( 14در رابطه ( ، 13معادله
( 15به دست میآید:
dvref
di
d dvPV

.( K1  K 2 . PV )  K1
dt
dt
dvPV
dt

(15

 K1
 dv
K dvref 
 Y . PV  1 .


K 2 dt 
 dt
 K 2
v
L di
 . SC  PV  1  1
vb dt
vb
L
vb

0  ueq 

di
) v  v .(1  u
 K 2 SC  K 2 ( PV b
)
dt
L

شرط ترانسورسالیتی با سادهسازی رابطه ( 15به دست

توصیف میکند که میتوانهد در حهوزۀ الپهالس ،تجزیهه و
تحلیل و در رابطه ( 20داده شود.
(19

dv
K
)  Cin. PV   1 .(vPV  vref
dt
K2

iCin

)VPV ( s
1

Vref ( s) K 2 .Cin .s  1
K1

(20

معادله ( 20وجود یک قطب معهادل را در
نشان میدهد .بنابراین  K1و

K2

K1

K 2 .Cin

برای اطمینان از پایهداری

سیستم باید هم عالمت باشند.

- 3- 3شرطدردسترسبودن
شرایط دردسترسی ،توانایی سیسهتم بهرای رسهیدن بهه

می آید .مالحظه میشود اگهر  K 2  0باشهد ،ایهن شهرط

حالت مدنظر    0است .پژوهش انجامشده در

برقرار خواهد بود.

 ]Ramirez1987نشان میدهد یک سیستم که وضعیت کنترل
d
dt   K 2 .vb  0
du
L

(16

d

[H. Sira-

معادل آن برآورده شده ،شرایط دردسترسی آن نیز بهرآورده
شده است .این کار همچنین نشان می دههد عالمهت شهرط
ترانسورسالیتی مقدار  uرا برای هر شرایط دردسترسی تحمیل

- 3- 2شرطکنترلمعادل
گام بعدی در تجزیه و تحلیل بررسی شرط کنترل معادل
است که در آن ( ueqمقدار متوسط متغیر کنترلی  uباید در
محههدودۀ عملیههاتی متغیههر کنتههرل محههدود شههود کههه آن

میکند .با توجه به محدودیتهای اجرایی ،طراحی ارائهشده
از کنترل مد لغزشی به یک مقدار منفی برای پارامتر  K 2نیاز
دارد؛ ازاینرو ،شرایط ترانسورسالیتی در رابطه ( 16مثبهت
است که تحمیل شرایط دردسترسی در روابط ( 21و (22
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ارائه شده است که عمهل کنتهرل  u  1بهرای    0و
 u  0برای    0اجرا میشود.
(21

0

(22

0

u 0, 0

u 1, 0

d
dt

d
dt


u 0


u 1

d
dt

lim

d
dt

lim

 0

H
H
 u  1    u  0
2
2

(25

 

درواقع هدف طراحی روشی است که در آن جریهان
مطلوبی به صورت  iCinوجود دارد و برای رسیدن به ایهن
جریان الزم است با مقدار  (vPV  vref )  VMPPTمقایسه

 0

شود.

سپس ،شرایط دردسترسی با جایگزینی رابطهه ( 15در
روابههط ( 21و ( ، 22و بهها ترکیههب روابههط ( 23و (24
محاسبه میشود .با جایگزینکهردن رابطهه ( 19در روابهط
( 23و ( ، 24همان نامعادلۀ دادهشده در روابط ( 21و (22
به دست آمده است؛ بنابراین ،میتوان اطمینان حاصل کهرد
شکل(:)8مدارکنترلجریان

 dvrefدر محدودۀ دینامیکی دادهشده نیز شرایط دردسترسی
dt

اثر خازن و سلف ورودی مبدل چوک (بهعنهوان فیلتهر

به انجام برسد.
(23

dvref
d vPV

.( K1  K 2 .Y )  K1.

dt
dt
dt
di
v
K 2 . SC  K 2 .( PV )  0
dt
L

(24

dvref
d v PV

.( K1  K 2 .Y )  K1 .

 0 dt
dt
dt
di
v  vb
K 2 . SC  K 2 .( PV
)0
dt
L

lim

 0 

lim

کنترلکنندهومحاسباتپارامتری

- 4- 3اجرای
در این روش از مقایسۀ هیسترزیس برای اجرای

SMC

استفاده میشود که روش معمول بهرای کنتهرل مبهدل ههای
 DC– DCاست .عالوه بر ایهن ،بانهد هیسهترزیس  Hبهرای

مرجع در زمان استقرار سیستم باید در نظر گرفته شود .در
غیر این صورت ،زمان استقرار ولتهاژ فتوولتائیهک پذیرفتهه
نخواهد بود .عالوه بهر ایهن ،ولتهاژ فتوولتائیهک مهیتوانهد
فراجهشی را نشان دهد که باعث کاهش تولید برق میشود.
در مقابل ،پارامتر K1

برای رسهیدن بهه زمهان اسهتقرار t s

مدنظر از ولتاژ فتوولتائیک اعمال و بها الگهوریتم آشهوب و
مشاهده طراحی شده است.
رفتار مد لغزشی شرح داده شده در روابط ( 8و (، 20

تضمین میکند در حالت پایدار  vPV  vrefاست؛ ازاینرو
با توجه بهه محهدودۀ هیسهترزیس   H    Hداریهم:
2

2

.  H  iCin .K 2  H
2
2

محدودکردن فرکانس سوئیچینگ ،باید به سطح لغزش اضافه

این عبارت با استفاده از بانهد هیسهترزیس  Hاز سهطح

محههدود

لغزش و با مقادیر حداقل و حداکثر جریان حالت پایدار در

میشود .در چنین شرایطی ،نامعهادالت ( 21و ( 22طبهق

خازن ورودی محاسبه میشود که مربوط بهه جریهان ریپهل

شهود؛ ازایهنرو سههطح در داخهل

H
H
 
2
2



رابطه ( 25استخراج میشوند کهه طهرح الکتریکهی آن در
شکل  8ارائه شده اسهت .شهرایط بهرای  uدر رابطهه (25
براساس عالمت مثبت شهرط ترانسورسهالیتی دادهشهده در

 iCinاست و در رابطه ( 26داده شده است.

(26

H
iCin

K2 

رابطه ( 16تعریف شده است که نیاز به یک مقهدار منفهی

عالوه بر این iCin ،باید برای تضمین حالهت انتقهال

برای  ، K 2و یک مقدار منفی برای  K1دارد .پذیرش مقادیر

پیوسته و برای جلوگیری از ریپل زیاد در ولتاژ  PVطراحی

مثبت برای  K1و

K2

به اجرای اضافی مداری نیاز دارد.

شود .عالوه بر این ،با توجه به رابطه ( iCin ، 26بایهد در
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توافق با محهدودیت ههای عملهی از فرکهانس سهوئیچینگ

حداکثر نقطه توان مابین 16.39ولت و 18.13ولهت اسهت.

تعریف شده باشد.

پارامترهای مبهدل  DC- DCنیهز در جهدول  2آورده شهده
است .نقطه کار ولتاژ  PVمابین  10V  vPV  20Vاست.

یهسازی
-4نتایجشب 

طراحی کنترل کنندۀ مد لغزشی نیاز به نتهایج الگهوریتم

نتایج روش پیشنهادی براساس مطالعه و طراحی کنترل

آشوب و مشاهده زیر دارد. vMPPT  2V ، Ta  2ms :

مد لغزشی در سیستم فتوولتائیک در ادامه نشهان داده شهده

در شکل ( 9الف نتایج شبیهسازی برای ولتاژ ،جریان ،توان

اسهههههههت .محهههههههدودۀ کهههههههارکرد تهههههههابش در

آرایه فتوولتائیک و شکل ( 9ب شبیهسهازی ولتهاژ مرجهع

 100W / m2  S  1000W / m2با حداکثر مشهتق تهابش

تولیدشده با الگوریتم آشوب و مشاهده را نشان داده است.

مههداوم ) dS  1kW /( m2 .sفههر
dt

مالحظه میشود ولتاژ خروجی دقیقاً مساوی مقدار مرجهع

مههیشههود .آرایههۀ

تعیینشده با واحد آشوب و مشاهده است.

فتوولتائیک با پارامترههای دادهشهده در جهدول  1و ولتهاژ

موجهایولتاژ،جریان،توانماژول .PV
(الف)شکل 


(ب)شکلموجولتاژمرجعتولیدشدهباالگوریتم  .P&O

:نتایجشبیهسازی(الف)ولتاژ،جریان،توانماژول(PVب)ولتاژمرجعتولیدشدهباالگوریتم.P&O

شکل()9


برای اطمینان از پایداری الگوریتم آشوب و مشاهده ،زمان

هیسترزیس  H  1.677Vاست .ریپل جریان خازن ورودی

استقرار برای ولتاژ فتوولتائیک به  ts  0.5msمحدود شده

محاسبهشده از رابطه ( 26در حداکثر ولتاژ بار و ولتاژ نقطه

است .اجرای کنترلکننده در شکل ( 7داده شده که در آن باند

توان حداکثر برابر با  iCin  5 Aبه دست آمده است .سپس
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مقدار  K 2از رابطه ( 26محاسبه شهده و  K2  10بهه

شکل ( 10شبیهسازی کنترل مد لغزشی بهازای گام باال و

دست آمده است .پس از آن ،سیستم معادالت تشکیلشده با

گام پایین تغییرات مرجع نشان داده شده است .شبیهسهازی

K1  0.1

ارائهشده در شکل ( 10مربوط به بلوک دیاگرام دادهشده در

رسیده است .با وجود کنترلکنندۀ مد لغزشی طراحیشده برای

شکل (( 7الف اسهت .کهامالً واضهح اسهت ولتهاژ آرایهه

تابش پیوسته dS  1kW /( m2 .s) ،در شرایط دینامیکی از

فتوولتائیک بهطور رضایتبخشهی مرجهع  Vrefرا ردیهابی

استفاده از تابع )(  f solveنرمافزار  MATLABبه

dt

مرجع ،زمانی که سیستم در حالت پایدار است ،برای مثال با
مرجع ثابت ،کنترلکنندۀ مد لغزشی به ردیابی با تغییرات تابش
بسیار سریعتر قادر است.

میکند؛ درحالیکه سطح لغزش به سمت بانهد هیسهترزیس
برای تمام شرایط حرکت میکند و حالت لغزشی را حتی در
گذر از  Vrefحفظ میکند و رژیم لغزشی پایداری را داراست.

شکل(: )10شبیهسازیSMCبرایمبدلچوک

در شکل ( 11و ( ، 12پاسخ سیستم بهازای سطح تابش

ولتاژ خروجی و ولتاژ مرج ع سیستم دقیقا مسهاوی انهد کهه

مختلف و در دماهای متفاوت نشان داده شده است .مالحظه

کارایی کنترلکننده مد لغزشی را در محدودۀ کهاری وسهیع

میشود باوجود تغییرات پلهای و شدید در پارامترهای نامی،

نشان میدهد.
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(الف)تغییراتدما(از25درجهسانتیگرادتا40درجهسانتیگراددر 
3ثانیهو6ثانیه)وتابش(از600ولتبرمترمربعتا1000ولتبرمترمربعدر2،4،6و8ثانیه) .

به ازایتغییراتدماوتابشدرقسمت(الف) .
(ب)تغییراتجریان،ولتاژوتوان PV

بهازایتغییراتدماوتابش
نتایجشبیهسازی(الف)تغییراتدماوتابشخورشید(ب)جریان،ولتاژوتوان PV

شکل(: )11
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شکل(: )12شبیهسازیسیستمPVبرایتغییراتدرتابشودما


- 4- 1مقایسااۀروپپیشاانهادیباااروشااهای
کالسیکPID

در کنترلر  PIDنسبت به  SMCکندتر است و پایدار نیست؛
بنابراین با توجه نتایج بهدسهتآمهده از شهبیهسهازی طهرح
پیشنهادی در این مقاله کنتهرلکننهده  SMCکهارایی بهتهری

با توجه به اینکه سیستم خورشیدی در شرایط تهابش و
دمای متفاوت کار میکند و اینکه ثابت نگهه داشهتن دمها و
تابش فقط حالت ایدئال است ،در شکل ( 13شهبیهسهازی

نسبت به کنترلرهای کالسیک نظیر  PIDدارد.
در شکل ( 14مقایسۀ ولتاژ و جریان  PVبا اسهتفاده از
دو کنترلکنندۀ  SMCو  PIDمشاهده میشود.

کنترلکنندۀ  PIDبرای شرایط دما و تابش متغییر ارائههشهده
است که نتایج بهدستآمده نشان میدهند پاسخ حالت گذرا

شکل(: )13شبیهسازیسیستمPVبرایتغییراتتابشودماباPID

89

97  پا ییز، شماره سوم، سال نهم،هوش محاسباتی در مهندسی برق

PID وSMCبااستفادهازدوکنترلکننده

PVمقایسهولتاژوجریان:)14(شکل
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