
 
 

 MPPTارائه مدل عملکرد سیستم خورشیدي داراي کنترلر 
  در شرایط مختلف دما و تابش

  

  سید محمد صادق غیاثی، محسن کالنتر

 
  

انرژي الکتریکی، براي همزمان با افزایش چشمگیر تقاضاي جهانی  -  کیدهچ
به علت مزایاي بارز آن هاي اخیر در سالهاي تجدیدپذیر استفاده از انرژي

در میان این . اي را در تأمین این تقاضا به خود اختصاص داده است ویژهجایگاه
منابع تجدیدپذیر، انرژي خورشیدي سهم مهمی را به خود اختصاص داده و 

ین در ا.  استگشتههمین مسأله نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه را باعث 
 .ارائه خواهد شد ائیکماژول و آرایه فتوولتاز  کامل  ریاضیمدل یکابتدا  مقاله،

 و بررسی صحت آن براي یک MPPکننده در گام بعدي با ارائه مدل محاسبه
هاي مختلف ماژول تحت شرایط  منحنیبه دست آوردن پس نمونه واقعی و س

. شودپرداخته میکارخانه سازنده ها با اطالعات ، به مقایسه آناستاندارد
 بر کارکرد سیستم فتوولتائیک نیز اثر تغییر پارامترهاي تابش و دماهمچنین 

نتایج به دست آمده با به منظور اطالع از صحت عملکرد مدل،  و بررسی شده
  . خواهد شدهاي موجود مقایسه  تئوري

  
- توانشخصهم شرایط استاندارد، مدل ماژول فتوولتائیک، -هاي کلیدي واژه

  .جریان، نقطه ماکزیمم توان- ولتاژشخصهجریان، م

  قدمهم -1
 حدود  تنها بسیار باالیی است کهتوان ات خورشید داراي تشعشع

این  که شود مگاوات از آن توسط زمین دریافت می1,8×1011
له أهمین مس. چندین هزار برابر مصرف جهانی استانرژي مقدار 

برداري از این حجم باالي انرژي به منظور توجه محققان براي بهره
 را به خود معطوف کرده یجهانبرطرف کردن نیاز روزافزون مصرف 

برداري از انرژي خورشیدي دو روش کلی وجود به منظور بهره. است
 استفاده به جهتدارد؛ یکی استفاده از کلکتورهاي خورشیدي 

هاي خورشیدي و دیگر استفاده از سلول] 1[صورت انرژي گرمایی 
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هاي قدرت، برداري سیستمدکتر محسن کالنتر، قطب علمی اتوماسیون و بهره
 kalantar@iust.ac.ir)( دانشگاه علم و صنعت ایران -دانشکده مهندسی برق 

الکتریک -که بر اساس اصول فتو] 2[ تولید انرژي الکتریکی جهت
 DCتابش خورشید را به صورت مستقیم به برق حاصل از انرژي 

 در این مقاله بحث به صورت اخص به شیوه اخیر .کندتبدیل می
  .مربوط خواهد بود

هاي خورشیدي به علت مزایایی از امروزه استفاده از سیستم
-جمله عدم آلودگی، عدم نیاز به تعمیر و نگهداري و نیز هزینه بهره

رونق یافته است؛ هر چند کاهش تدریجی برداري ناچیز بسیار 
ها  آنکاربردهاي خورشیدي روز به روز باعث افزایش قیمت سیستم

گذاري اولیه بسیار باال هزینه نصب و سرمایهگردد، اما همچنان می
همین ]. 3[هاست استفاده از آنرشد سریع تنها دلیل بازدارنده در 

ه به استخراج حداکثر برداري مؤثر و توجاهمیت بهرهله باعث أمس
برداري مؤثر از بهرهموضوع . گرددمیها توان قابل تولید در آن

  :هاي خورشیدي با چند مسأله مواجه استآرایه
به علت حرکت وضعی و چرخشی زمین، به منظور دریافت  •

تابش عمودي و مستقیم در طول زمان همواره یک وضعیت خاص 
هاي به همین منظور پانل. نیستمناسب هاي خورشیدي براي آرایه

خورشیدي براي آن که همواره رو به خورشید قرار بگیرند باید به 
حداکثر تابش براي استفاده از اي یا تمهیدات دیگري موتور پله

متغیري که ردیابی مکانیکی ساختاري چنین آرایش . مجهز گردند
 .]4[شود، باعث افزایش تولید توان الکتریکی خواهد بود نامیده می

اژي آرایه خورشیدي، ولت-غیرخطی جریانخاصیت به علت  •
 با .خواهد بودوابسته  آن به نقطه کار و خط بار توان استحصالی از

جریانی آرایه خورشیدي، به ازاي هر تابش -توجه به مشخصه توان
 نخاص وجود دارد؛ بنابرای 1و دماي خاص، یک نقطه حداکثر توان

ابش و دما، اقداماتی جهت دست زم است به ازاي هر تغییر در تال

 

 
 

1 Maximum Power Point. 
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ی این مورد تعقیب الکتریک.  گیردانجام کار ماکزیمم یافتن به نقطه
 این در .شودنامیده می MPPT2 اًنقطه حداکثر توان یا اختصار
 .متمرکز خواهد بودمقاله بحث بر روي مورد اخیر 

-به علت خواص غیرخطی مشخصه جریان نطور که ذکر شد،اهم
.  خواهیم بودMPPTورشیدي، ناگزیر به استفاده از ولتاژي آرایه خ

انرژي تولیدي یک سیستم خورشیدي به عوامل محیطی زیادي 
  . همچون دما، میزان تابش و حتی سرعت باد بستگی دارد

مطابق شکل هاي قدرت که  توسط مبدلMPPردیابی الکتریکی 
 گیرندبه صورت یک رابط بین بار و آرایه خورشیدي قرار می) 1(

ها جهت تطابق امپدانس بار با امپدانس این مبدل. شودانجام می
هاي بسیاري براي این الگوریتم. شوندمتغیر سیستم کنترل می

 هایی از جمله توان به روشمیاز میان آنها منظور وجود دارد که 
hill climbing] 5[ کندوکتانس افزایشی ،]روش]6 ، ripple based 

  .کرد اشاره ]8[و ولتاژ ثابت ] 7[

  . شبکهبه در اتصال MPPT  پیکربندي سیستم فتوولتائیک و -1شکل 

هاي خورشیدي که به صورت سري براي اي از سلولمجموعه
به یکدیگر متصل )  ولت20معموالً باالي (تولید ولتاژي قابل توجه 

ل سري اتصا. دهندشوند، یک ماژول خورشیدي را تشکیل می
ها نیز هاي خورشیدي نیز تشکیل یک پانل و مجموعه پانلماژول

نمایی از ) 1(در شکل . یک آرایه خورشیدي را ایجاد خواهند کرد
سازي  در این مقاله مدل. شودیک آرایه خورشیدي مشاهده می

 آرایه یک )2(شکل . گیرد  فتوولتائیک مدنظر قرار میهماژول و آرای
در این . دهد را نشان میدهنده آن یلو اجزاي تشکخورشیدي 

  . باشد  هدف به دست آوردن مدلی براي ماژول خورشیدي میمقاله،

 
  .دهنده یک آرایه خورشیدياجزاي تشکیل -2شکل 

 

 
 

2 Maximum Power Point Tracking. 

  فتوولتائیک آرایه و ماژول مدل -2
 که این دو کرد مدل فتوولتائیک را ماژول توان می روش دو به

  :روش عبارتند از
 سلول الکتریکی مدل دادن قرار وسیله به که: الکتریکی روش •

 چون روش این. آید می دست سلول به هر جاي فتوولتائیک به
 است، مشکلنیز آن  سازي شبیه و دهد نمی دست به دقیقی جواب

 . گیرد می قرار استفاده مورد معموالً به ندرت
 توسط میالدي 1994 سال در مدل این: ریاضی مدل روش •

 ندر آ مدل این  مزیت.]9 [ ابداع شدLorenzoنام  به شخصی
 شده هاي ارائه داده و اطالعات از با استفاده تنها توان می که است

  درMIفتوولتائیک ماژول جریان. کرد ایجادآن را  سازنده توسط
ه الزم ب. آورد دست به )1( از توان می اختیاري را عملکرد شرایط

و ] 9[ذکر است که تمامی روابط ارائه شده در این بخش از مراجع 
 .استخراج شده است] 10[

1 exp
M M M M

M M OC S
SC M

t

V V I RI I
V

  − +
= −      

 )1(  

خود  و مستقیم نیست معادله  یکMI  محاسبه براي)1(معادله 
   :دارد بستگی ییپارامترها به

 :ماژول کوتاه اتصال جریان •
.M C

SC PM SCI N I=  )2(  

 :ماژول باز مدار ولتاژ •
.M C

OC SM OCV N V=  )3(  

 :ماژول معادل موازي مقاومت •

.M CSM
S S

PM

N
R R

N
=  )4(  

 :خورشیدي سلول یک هادي نیمه در حرارتی ولتاژ •
C

C
t

mkTV
e

=  )5(  

 مشخصی طشرای فتوولتائیک در ابزار هر یا ماژول یک عملکرد
 که توسط یماژول خصوصیات  به این معنی که.شود می ارزیابی

از پیش تعیین  و مشخص شرایط در معموالً شود، می سازنده ارائه
شرایط  یا نامی  شرایطاین شرایط،. شوند می محاسبه ايشده

  :اند شده بیان )1 (جدول در که استاندارد نام دارد
 .]11و9 [اي تست ماژول فتوولتائیکشرایط استاندارد و نامی بر - 1جدول 

  شرایط نامی  شرایط استاندارد
  Ga,ref=800 W/m2: تابش محیطی  Ga,0=1000 W/m2: تابش محیطی

CT: دماي سلول فتوولتائیک C ο250 CT: دماي محیط = refa
ο20, =  

  
 استاندارد، دماي و محیطی تابش یعنی استاندارد شرایط در
  :]12و9 [شود می گیري اندازه زیر مترهايپارا
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0,: ماژول کوتاه اتصال جریان •
M
SCI. 

0,: ماژول باز مدار ولتاژ •
M

OCV. 
max,0 :ماژول توان ماکزیمم •

MP. 
 گیري اندازه زیر پارامترهاينیز  )مرجع(نامی شرایط همچنین در

   :دشون می
 .0aG,: محیطی تابش •
 .0aT,: محیط دماي •
C: سلول دماي •

refT. 
نقطه یک  فتوولتائیک در ماژول جریان محاسبه کلی الگوریتم

)مشخص  کار ), ,M
a aV T Gابتدا از  که صورت استاین   به

 ماژول درباره اطالعاتیحاوي  فتوولتائیک که ماژول دهسازن کاتالوگ
هاي اولیه  ، موارد زیر به عنوان دادهاست استاندارد شرایط در

  :شود استخراج می
 .SMN  :ماژول در سري هاي سلول تعداد •
 .PMN  :ماژول در موازي هاي سلول تعداد •
max,0: ماکزیمم توان •

MP. 
0, :کوتاه اتصال جریان •

M
SCI. 

0,  :باز مدار ولتاژ •
M

OCV. 
 .tI  :کوتاه اتصال جریان دمائی ضریب •
 .2C: سلول دماي افزایش دمائی ضریب •
 .rC: باز مدار تاژول تابشی ضریب •
 .tC: باز مدار ولتاژ دمائی ضریب •
MPP,  :استاندارد شرایط  درMPPجریان  و ولتاژ • MPPI V. 

 استاندارد شرایط فتوولتائیک در ماژول اطالعات که هنگامی
 شرایط در اطالعات سلول محاسبه بعدي مقد شد، مشخص
 :گردند می محاسبه زیر صورت به که است استاندارد

( )max,0 max,0 / .C M
SM PMP P N N=  )6(  

,0 ,0 /C M
OC OC SMV V N=  )7(  

,0 ,0 /C M
SC SC PMI I N=  )8(  

Sمحاسبه  براي
CR 0,باید  ابتداOCVبه که آوریم دست به  را 

  :گردد می محاسبه زیر صورت
,0 ,0

C C
oc OC tV V V=  )9(  

 براي  راFFپارامتر  مقدار توانیم می آن از استفاده با سپس
  :آوریم دست به زیر صورت به فعلی شرایط

( )( ) ( ),0 ,0 ,0ln 0.72 / 1OC OC OCFF V V V= − + +  )10(  
  :بدین صورت خواهد بود  نیز0FF محاسبه

( )0 max,0 ,0 ,0/ .C C C
OC OCFF P V I=  )11(  

Sمقدار  توانیم می نهایت درو 
CRبه) 13(و ) 12(با استفاده از   را 

  :آوریم دست
01sr FF FF= −  )12(  

( ),0 ,0. /C C C
S s OC SCR r V I=  )13(  

کاري  شرایط در سلول رامترهايپا خصوصیت تعیین بعدي قدم
( ), ,M

a aV T Gاست  آن.  
Cخورشیدي  سلول یک کوتاه جریان اتصال توان می

SCIرا بر  
محاسبه  )14( با استفاده از محیطی تابش به خطی وابستگی اساس
  :کرد

1.C
SC aI C G=  )14(  

  : برابر است با1Cآن  در که
1 ,0 ,0/C

SC aC I G=  )15(  
 و aGمحیطی  تابش به ، منحصراCTً ها سلول کاري دماي

 از مقدار این عملی، طبق تجربیات بر. دارد  بستگیaTدماي محیط 
  :آید می دست به زیر رابطه

2 .C
a aT T C G= +  )16(  

  :گردد می محاسبه زیر رابطه  از2Cکه ثابت 
( )2 , ,

C
ref a ref a refC T T G= −  )17(  

Cکه در آن
refT،,a refTو,a refGدماي سلول، دماي ترتیب  به 

Cمقدار  اگر. نامی هستند شرایط در محیطی تابش و محیط
refT 

  :گرفت نظر در زیر مقدار برابر را آن مقدار توان می نباشد، معلوم
2

2 0.03 . /C C m W= o  )18(  
 یرز صورت به نیز سلول دماي به ماژول کوتاه اتصال جریان
  :دارد بستگی

( )1. . . 25M C
SC a PM tI C G N I T= + −  )19(  

 کوتاه اتصال جریان در سلول دماي تاثیر ضریب tIکه در آن 
  .آید می دست به کاتالوگ سازنده از آن مقدار که است ماژول

 سلول دمايشرایط کاري آن یعنی  به سلول، باز مدار ولتاژ
 ولتاژ. دارد بستگی زیر صورت به خورشید تابش میزان و خورشیدي

 محیطی تابش میزان با و مستقیم به صورت سلول دماي با باز مدار
  .است مرتبط لگاریتمی به صورت

( ) ( ) ( )( )( ),0 0 ,0

1

log 1 log

C
OC

SM

M C C
oc t r a a

V
N

V C T T C G G

= ×

+ − + + −

 )20(  

 سازنده اطالعات کاتالوگ در  معموالrCً و tCهاي  ثابت مقدار
 کاتالوگ، در اطالعات این موجود نبودن صورت در. باشد می موجود

Iمشخصات از استفاده با را ها آن مقدار توان می V−که  ماژول 
 اینکه دلیل. آورد دست به است موجود ها کاتالوگ در همه معموالً

1aG عبارتدر داخل لگاریتم  مواقعی  که  استآن ،گرفته قرار +
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  بدیهی است که.نگردد نهایت مقدار لگاریتم بی باشد  صفرaGکه  

  .دارد جواب در ناچیزي اثر 1 عدد
  :آورد دست به زیر رابطه از توان می را حرارتی ولتاژ مقدار

( )273 /C C
tV mk T e= +  )21(  

pآلی پیوند  ضریب ایدهmآن  در که n−3شکل در که  است 
Iمشخصه V−ضریب . ثیرگذار استأت بسیار  ماژولmبه مواد  به 

pپیوند  در رفته کار n−براي. دارد بستگی آن فیزیکی ساختار  و 
 شود می گرفته نظر در 1 برابر ضریب این ژرمانیم با ماده پیوندهاي

pپیوندهاي  براي.]9[ n−مقدار  نیو سیلیکmًدر   معموال
 در ضریب این تغییر با. گیرد می قرار 1,8 تا 1,1 محدوده

 مقدار. کند می توان تغییر ممماکزی نقطه و نمودار شیب سازي، شبیه
Iمشخصه نمودار به توجه با ضریب این دقیق V−توسط  که 

 در که صورت ینبد ؛گردد است، تعیین می شده داده سازنده
 نقطه ماکزیمم تا دهیم می تغییر آنقدر را mمقدار سازي شبیه
 که توان ماکزیمم نقطه با آید می دست به سازي شبیه در که توانی
  . برابر شود داده شده، کاتالوگ در سازنده توسط

 الکترون یک بار و بولتزمن  ثابت که به ترتیبe وkمقادیر
  :است زیر صورت بهنیز هستند 

231.3806 10 /k J K−= ×  )22(  
191.6022 10e C−= ×  )23(  

بیان  خالصه صورت به را پارامترها تعیین مراحل اگر بخواهیم
   :کنیم، این مراحل به صورت زیر خواهد بود

   1 ,0 ,0/C
SC aC I G• =  

  1.C
SC aI C G• =  

  2 .C
a aT T C G• = +  

   1C
OC

SM
V

N
• = ×  

( ) ( ) ( )( )( ),0 0 ,0log 1 logM C C
oc t r a aV C T T C G G+ − + + −  

  ( )273 /C C
tV mk T e• = +  

 ماژول جریان محاسبه نهائی قدم شد، طی باال مراحل که هنگامی
  :است به زیر صورت موجود به کاري شرایط فتوولتائیک براي

( )( )1 exp /M C M C M M M
PM sc SM oc S tI N I V N V I R V = − − +  

 )24(  
 اتصال فتوولتائیک از آرایه یک شد، ذکر نیز قبالً که همانطور

. شود می تشکیل و موازي سري صورت لتائیک بهفتوو ماژول چند
 داده نشان آرایه یک در ها ماژول گرفتن قرار نحوه) 3( شکل در

 روابط توان فتوولتائیک، می ماژول روابط داشتن با. است شده
 

 
 

3 Emission Coefficient or Ideality Factor 

  .آورد به دست فتوولتائیک را آرایه اطالعات سایر و ولتاژ جریان،
  وMاندیس با را ماژول به مربوط پارامترهاي در اینجا
  نشانCبا اندیس شود می مربوط سلول به که را پارامترهائی

 سلول  ولتاژCVو ماژول  ولتاژMVبه عنوان مثال،. دهیم می
  .باشد می

  
  .فتوولتائیک آرایه یک در ها ماژول اتصال  نحوه-3شکل 

 دائم حالت شرایط در فتوولتائیک را آرایه بخواهیم اگر
 آرایه سازي در مدل را زیر مفروضات توانیم می نمائیم، سازي شبیه

  :]9 [بگیریم نظر فتوولتائیک در
 از و هم به شبیه کامالً آرایه در شده استفاده هاي ماژول همه •
مشخصه  داراي مسلماً متفاوت هاي ماژول زیرا. باشند سازنده یک

I V−یکسان،  تابش وجود با حتی بنابراین و هستند  متفاوت
 و توازن عدم باعث که داشت خواهند متفاوتی جریان و ولتاژ

 در المقدور حتی پس. گردد فتوولتائیک می آرایه در جریان برگشت
و  نوع یک از ها ماژول تمام که گردد می فتوولتائیک سعی آرایه یک

  .باشند سازنده از یک
 روي بر یکسان  طور به خورشید تابش که گردد می فرض •
 به است ممکن دائم حالت غیر شرایط در. دارد وجود ها ماژول همه

 ها، خراب ماژول از عدد چند یا یکی شدن سایه قبیل از دالیلی
 و ماژول روي بر پرندگان نشستن ها، ماژول از تا چند یا یکی شدن
 جریان ماژول و آید وجود به ها ماژول در جریان تعادل عدم غیره،
 دادن قرار با اگرچه معموالً. کند کار بار عنوان به و بکشد برعکس

 شرایطی در. شود می جلوگیريحالت  اینبروز  از هرزگرد دیود یک
 گیرد، می را خورشید جلوي ابري تکه یا شود می هوا ابري که

 هواي در معموالً  پس.گیرند می قرار سایه در ها ماژول تمام معموالً
 .ندارد وجود جریان تعادل فتوولتائیک عدم آرایه در ابري
 گیریم می نتیجه سازي، مدل در فوق فرض دو گرفتن نظر در با
 آرایه هاي همه شاخه ولتاژ و جریان معموالً دائم حالت در که

 هاي ماژول ولتاژ جمع از آرایه ولتاژ و برابرند هم فتوولتائیک با
 آرایه توان می پس .آید می دست به شاخه یک موجود در

  :کرد سازي شبیه زیر روابط با دائم حالت شرایط در فتوولتائیک را
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.A M
PI M I=  )25(  

.A M
SV M V=  )26(  

 و PMآرایه، کلی جریان و ولتاژ ترتیب  بهAI وAVکه در آن
SMفتوولتائیک و هاي ماژول هاي موازي شاخه تعداد ترتیب  به 

   .است شاخه یک در فتوولتائیک سري هاي ماژول تعداد

   MPPT کارکرد اصول -3
 کننده دنبال فتوولتائیک، سیستم براي کنترلی سیستم یک
 از ممکن توان شود بیشترین می باعث که است توان ماکزیمم نقطه
 استحصال ماژول توسط جوي مختلف شرایط در خورشیدي انرژي
 اولیه هزینه برابر سیستم فتوولتائیک چندین از آنجا که یک. شود
 باشد قادر باید بنابراین ،دارد الزم معمولی هاي نیروگاه ساخت براي

 صورت این غیر در ؛کند دریافت خورشید از را انرژي که حداکثر
  .رود می هدر به گذاري سرمایه از زیادي مقدار

 سیستمی ،MPPT یا  توانماکزیمم نقطه کننده دنبال
 کند می اداره ايگونه به فتوولتائیک را که ماژول است الکترونیکی

 آن دبه تولی قادر که را توانی ماکزیمم دهد می اجازه ماژول به که
  یکMPPT همان طور که قبالً ذکر شد، .]13 [کند تولید است،

 حرکت دهد را ماژول فیزیکی صورت به که نیست مکانیکی سیستم
 است الکترونیکی کامالً سیستم یک بلکه باشد؛ خورشید طرف به تا
 ها ماژول که دهد می تغییر را طوري ها ماژول الکتریکی کار نقطه که

  .باشند توان ممماکزی تولید به قادر
ولتاژي -ولتاژي و توان-هاي جریاننشانگر مشخصه) 4(شکل 

-نمودار توان از استفاده با. آرایه خورشیدي در شرایط مختلف است
ولتاژ، -نمودار جریان کمک به و یافت  راMPPنقطه  توان ولتاژ می

  توان.آید می دست به) 4(مطابق شکل  MPPنقطه  جریان و ولتاژ
 افزایش باعث آید می دست به ماژول از طریق این به که اضافی
سیستم . گردد می شبکه به جریان تزریقی یا باتري شارژ جریان

MPPTبه مکانیکی نیز هکنند دنبال سیستم یک همراه به تواند  می 
  .متفاوتند هم از کامالً سیستم دو این رود؛ اما کار

 

 

  
  .فتوولتائیک ماژول  یکMPPولتاژ و نقطه -ولتاژ و توان-نمودار جریان -4 شکل

 یک عملکرد کند، می کار  چگونهMPPTکه  این درك براي
 در واقعی که MPPTبدون  معمولی شارژ هکنند کنترل سیستم

 ].13[، بررسی شده است است شده دشارژ باتري یک شارژ حال
 آلی ایده ولتاژ متداول طور به ولتاژ باتري در به طور اجباري ماژول
-جریان  نمودار.کند میکارممکن نیست،  توان ماکزیمم تولید براي

 شرایط  وات در75ماژول  نیا براي ،)5(شکل  ولتاژ-ولتاژ و توان
و تابش  گراد سانتی درجه 25 تست استاندارد با دماي سلول

2/W m 1000است  .  

 

ژاتلو

تلو12ژاتلوردهکیلومعمرلرتنک
زاناوتتاو53اهنت،دنکیمراک

دریگیملوژام
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  . و بدون آنMPPTبا  ماژول از دریافتی توان مقایسه -5شکل 

 ولتی 12باتري  به معمولی شارژر یک توسط در این مورد ماژول
 12 ولتاژ در کار به واتی 75 کردن ماژول وادار با شده و متصل
 وات 53 به عمالً را ماژول تولیدي توان معمولی کنترلر ولت،

 کننده ، کنترلMPPTبا  شارژ لرکنتر سیستم  اما در.کند محدود می
در این (است توان ماکزیمم تولید به قادر ماژول آن در که را ولتاژي

  ماژولMPPTتوسط سیستم  سپس و محاسبه)  ولت17مورد ولتاژ 
  وات اداره75آن ولتاژ و با توان  در) باتري ولتاژ توجه به بدون( را

 17ودي کنترلر به  ولت باتري در ور12( این تغییر ولتاژ .کرده است
 بازدهی  باDC/DCقدرت  مبدل توسط یک) ولت در خروجی آن

 جریان گردد، صرفنظر رابط هاي سیم افت از اگر.گیردباال صورت می
  :بود  به صورت زیر خواهدمورد این در شارژ باتري

argch ing Module Battery ModuleI V V I= ÷ ×  )27(  
  بابارتی؛ به ع آمپر خواهد بود6,3جریان برابر جا این در که
میزان  به شارژ جریان ،MPPT کنترلر به معمولی کنترلر تبدیل
  . یافته استافزایش  درصد 42  آمپر یا1,82

  MPP کنندهمحاسبه مدل -4
 خواهیم پرداخت MPPT ریاضی سازيبخش به مدلاین  در

 به نسبت توان مشتق از ، توان ماکزیمم نقطه یافتنبراي . ]12[
dPکه مقدار صورت این به م؛کنیاستفاده می کمک ولتاژ dVرا  

دهیم  می قرار صفر مساوي را آمده دست به مقدار و کرده محاسبه
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 آید می دست به اي نقطه ولتاژ صورت بدین). اکسترمم قضیه طبق(

فتوولتائیک  ماژول از را توان ماکزیمم ولتاژ، آن در توان می که
Mابر بر توان مقدار. کرد دریافت  MV I×براي توان ماژول و .  است

  :راي جریان ماژول داریم ب)1(با کمک 
( )( )1 exp /M M M M M M M M M M

sc oc S tP V I V I V V R I V = × = × × − − +  
 )28(  

  : برحسب ولتاژ ماژول، خواهیم داشت)28(گیري از  با مشتق 
( )( )

( )( )
1 exp /

1 exp / / 0

M
M M M M M M
sc oc S tM

M M M M M M M M
sc oc S t t

dP I V V R I V
dV

I V V V R I V V

 = × − − +  

 − × × − − + =  

 )29(  
کزیمم به صورت ، ولتاژ ماژول متناظر با نقطه توان ما)29(با حل 

  :شود زیر محاسبه می
( )( )

( )( )
1 exp /

exp /

M M M M M M M
t sc oc S t

M
M M M M M M
sc oc S t

V I V V R I V
V

I V V R I V

 × × − − +  = =
× − +

( )( )exp /

M
Mt

tM M M M M
oc S t

V
V

V V R I V
= −

− +
 )30(  

 زیر را خواهیم ه ماکزیمم، رابطهلذا براي ولتاژ ماژول در نقط
  :داشت

( )( )exp /

M
Mt

MPP tM M M M M
oc S t

V
V V

V V R I V
= −

− +
 )31(  

 را ماژول و آورد دست به را نظر مورد ولتاژ توان ، می)31( طبق
   .گردد حاصل توان تا ماکزیمم گرفت کار به لتاژو آن در

  مدل صحت بررسی -5
 153در این بخش، مدل دینامیکی یک ماژول فتوولتائیک شامل 

اساس  برو  MATLAB/Simulinkافزار  در محیط نرمسلول سري 
-SPR-200ماژول فتوولتائیک . شود سازي می پیاده روابط ارائه شده

BLK ساخت شرکت SUNPowerن مرجع اطالعات اولیه  به عنوا
مشخصات این . گیرد مورد نیاز و مقایسه نتایج مورد استفاده قرار می

  :شود دیده می )2(، در جدول   آنسازندهاعالم  مطابقماژول 
  ).STC( در شرایط استاندارد SPR-200-BLKخصوصیات فنی ماژول  -2جدول 

   واتPmax 200توان ماکزیمم ماژول، 
   ولتVMPP 40,0ن ماکزیمم، ولتاژ متناظر با توا

   آمپرIMPP 5,0جریان متناظر با توان ماکزیمم، 
   ولتVOC 47,8ولتاژ مدار باز، 

   آمپرISC 5,4جریان اتصال کوتاه، 
   سلسیوسه درصد بر درجCr 6,38باز ،  مدار ولتاژ تابشی ضریب
   سلسیوسه میلی ولت بر درج- Ct 136,8باز ،  مدار ولتاژ دمایی ضریب

   سلسیوسه میلی آمپر بر درجIt 2,2جریان اتصال کوتاه،  دمایی یبضر
   درصد16,1  بازدهی ماژول
  متر  میلی1559× متر   میلی798  ابعاد ماژول

  ولتاژ-جریان همشخص منحنی -6
ولتاژ، جزء اطالعاتی است که در - جریانهمنحنی مشخص

ور را ذک، منحنی م)٦ ( شکل.باشد کاتالوگ سازنده موجود می
  . دهد سازي به دست آمده، نشان می از شبیهکه 
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  سازي شده ولتاژ شبیه- جریانهمنحنی مشخص -6شکل 

Error! Reference source not found. دربرگیرنده منحنی 
همانطور  .باشد مشخصه ارائه شده در کاتالوگ سازنده ماژول می

پیداست، این دو شکل بسیار به ) ٧(و ) ٦(شکال که از ا
یکدیگر شبیه بوده و تقریباً مقادیر و خصوصیات مشابهی را از خود 

مقادیر جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز در هر دو . دهند نشان می
  .باشند  به مقدار قابل توجهی به یکدیگر نزدیک می

  
 براي SunPower ولتاژ ارائه شده توسط شرکت- جریانهمنحنی مشخص -7شکل 

  .SPR-200-BLKماژول 

  سلول کارایی بر خورشید تابش تغییر اثر -7
ولتاژ براي -ولتاژ و توان- جریانهدر این قسمت، منحنی مشخص
) 8( شکل به دست آمده است؛مقادیر مختلف تابش خورشید 
نیز نمایانگر ) 9(ولتاژ و شکل -نشانگر منحنی مشخصه جریان

ي مقادیر مختلف تابش خورشید ولتاژ برا-منحنی مشخصه توان
 سلسیوس ه درج25ها در دماي محیطی   تمامی منحنی.هستند

 پیداست، )٩( و) ٨ (لاشکاهمانطور که از . اند رسم شده
تابش خورشیدي باالتر، جریان اتصال کوتاه باالتر و ولتاژ مدار باز 

لذا توان در حالت کلی و توان ماکزیمم هم . بیشتر را به همراه دارد
  .یابند ا افزایش تابش خورشید افزایش میب
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  .ولتاژ براي مقادیر مختلف تابش خورشید- جریانهمنحنی مشخص -8شکل 
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  .ولتاژ براي مقادیر مختلف تابش خورشید- توانهمنحنی مشخص -9 شکل

  آن کارآیی بر سلول کاري دماي تغییر اثر -8
ل اشکااثر دما بر روي کارآیی مدل ماژول فتوولتائیک در 

ها پیداست  از این شکل.  نشان داده شده است)١١(  و)١٠(
تر سلول، توان ماکزیمم مقدار بیشتري  که در دماي کاري پایین

از طرف دیگر، دماي کاري . یابد است و ولتاژ مدار باز هم افزایش می
نتایج . دهد تر، به مقدار کمی جریان اتصال کوتاه را کاهش می پایین

توان نتیجه گرفت که  سازگار بوده و میهايتغییرات کامالً با تئور
  .هاي مناسب استپاسخبرآورد و داراي صحیح بوده و مدل 
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ولتاژ براي مقادیر مختلف دماي کاري سلول - جریانهمنحنی مشخص -10 شکل

  .و تابش ثابت
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ولتاژ براي مقادیر مختلف دماي کاري سلول و - توانهمنحنی مشخص -11شکل 

  .تابش ثابت

 در واقعی مقادیر با مدل خروجی پارامترهاي همقایس -9
  استاندارد شرایط

سلسیوس و تابش خورشید   ه درج25سازي براي دماي  شبیه
. )شرایط استاندارد سازنده( وات بر مترمربع انجام گرفته است1000

، نتایج حاصل از )3( مقادیر استاندارد کاتالوگ و جدول )2(جدول 
تایج دو جدول بسیار به هم نزدیک ن. دهد سازي را نشان می شبیه

  .هستند
 در شرایط SPR-200-BLKسازي براي ماژول   نتایج حاصل از شبیه -3 جدول

  ).STC(استاندارد 

   واتPmax 199,59توان ماکزیمم ماژول، 
   ولتVMPP 39,78ولتاژ متناظر با توان ماکزیمم، 

   آمپرIMPP 5,02جریان متناظر با توان ماکزیمم، 
   ولتVOC 47,81دار باز، ولتاژ م

   آمپرISC 5,4جریان اتصال کوتاه، 
   درصد16,0038 راندمان ماژول

  گیرينتیجه -10
 ارائه MPPTکننده  در این بخش، نتایج حاصل از مدل کنترل

وظیفه محاسبه ولتاژ در واقع سازي  این قسمت از شبیه. شده است
کترونیک هاي ال  مبدل  را برعهده دارد تا به کمک آنMPPنقطه 
هاي مناسب را تولید کرده و ولتاژ   پالس، و اینورترDC/DCقدرت 

  . دو سر ماژول اعمال کندمناسب را به
، مقادیر ولتاژ و جریان متناظر با نقطه توان )3(در جدول 

ولتاژ، نقطه -سپس از روي منحنی توانو ماکزیمم محاسبه شده 
 از منحنی دست آمدهمقدار به. شودمیتوان ماکزیمم محاسبه 

 به وضوح .باشد  ولت در شرایط استاندارد می39,69ولتاژ برابر -توان
) 3(شود که در قیاس با مقدار ارائه شده در جدول مشاهده می

  .اختالف چندانی وجود ندارد
کننده نقطه  جهت کسب اطمینان الزم از درستی مدل محاسبه
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م گرفته که توان ماکزیمم، محاسبات براي چند حالت دیگر نیز انجا
) 4(نتایج جدول . شود مشاهده می) 4(نتایج آن در جدول 

دهنده دقت باالي روش به کار گرفته شده جهت تعیین نقطه  نشان
 .توان ماکزیمم است

 به دست آمده از بلوك محاسبه کننده و مقدار به MPP مقدار ه مقایس -4 جدول
  .ولتاژ-دست آمده از منحنی توان

 وضعیت تابش و دما
 از MPPدار مق

  کننده بلوك محاسبه
 از MPPمقدار 

  ولتاژ-منحنی توان
1000 W/m2, 25 oC 39,6873ولت39,6876   ولت   
1000 W/m2, 55 oC 34,616ولت34,629   ولت   
800 W/m2, 44 oC 36,0044ولت36,03   ولت   
600 W/m2, 38 oC 36,3367ولت36,345   ولت   
200 W/m2, 26 oC 35,4769ولت 35,476   ولت  
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