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 چکیده

یک نیروگاه  در آن و شودفتوولتائیک پرداخته میهاي در این مقاله به بررسی اجمالی ساختار سیستمهاي خورشیدي و نیروگاه
یا   MPPT.شبیه سازي و نتایج آن آورده شده است PSIMدر نرم افزار  MPPTروش کنترلی  زاستفاده ا با متصل به شبکه

در این مدل براي باال بردن . نل خورشیدي در نقطه پیک توان استدنبال کننده حداکثر توان روشی براي قرار دادن نقطه کار پ
سینوسی جهت اتصال به شبکه استفاده شده  PWMیک اینورتر  و Boostاز نوع  DC-DCولتاژ به سطح مورد نظر از مبدل 

  .در متن مقاله آورده شده است MPPTهمچنین شرح کامل روش کنترلی  . است
  

  ،نیروگاه فتوولتائیک ،سلول فتوولتائیک ،نیروگاه خورشیدي ،يانرژي خورشید: واژه هاي کلیدي
MPPT )دنبال کننده حداکثر توان(  

 

  مقدمه -  1

توسعه اقتصاد محلی، کاهش انرژیهاي فسیلی  زیست محیطی و هوا، امنیت میالدي، تغییرات آب و 70وقوع بحرانهاي نفتی دهه     

طبیعی است که استفاده ار این انرژي ها عدم آلودگی محیط زیست . گرددنیاز روز افزون به انرژي باعث استفاده از انرژیهاي نو می و

  .توان اشاره کردبیومس می از انواع انرژي هاي نو به انرژي باد، خورشیدي، زمین گرمائی و. را به همراه خواهد داشت

هاي بادي  انرژي باد به نوعی مفید از انرژي مانند انرژي الکتریکی است که این کار به وسیله توربین منظور از توان بادي تبدیل    

در انتهاي . شود ها و یا پمپ کردن آب استفاده می براي خرد کردن دانها هاي بادي از انرژي باد مستقیم در آسیاب. گیرد صورت می

 ].1[وات بود  گیگا 9/73 میزان ظرفیت تولیدي برق بادي در سراسر جهان برابر 2006سال 

خورشید طی یک ساعت به زمین معادل انرژي است که  تابشمیزان . ترین انرژي در سطح زمین است راوانفانرژي خورشیدي     

توان تابشی . آیند پیوستۀ همجوشی هسته اي در خورشید استفر نتیجۀ انرژياین  .کنند ها طی یک سال مصرف می تمامی انسان

رسیده  کیلومتر و در نتیجه توان 40000زمین  محیط. باشدبرخوردار می m� kw/36/1 در مدار میانگین کره زمین از شدتی برابر با

  ].1[ رسد می Tw 17400 به مدار زمین به

مواد زیستی شامل . پذیر انرژي است که از مواد زیستی به دست می آیدیک منبع تجدید  (biomass) انرژي زیست توده یا    

زیست توده معموالً شامل بقایاي گیاهی است که براي . والکل هستند نمونه این مواد، چوب، زباله. موجودات زنده یا بقایاي آنها است

  . یا گرما به کار می رودتولید الکتریسیته 

در عصر . شود زیر پوسته زمین تولید می در برقی است که با استفاده از منابع حرارتی ذخیره شده گرمایی  انرژي الکتریکی زمین    

  :که عبارتند از شودمی گیري بهره و استفاده متفاوت انرژي خورشید توسط سیستمهاي مختلف و براي مقاصد از حاضر

 نیروگاهیصنعتی و  براي مصارف خانگی، ستفاده از انرژي حرارتی خورشیدا. 
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 .باشندمی کوره خورشیدي آب شیرین کن خورشیدي، اجاقهاي خورشیدي وازجمله مصارف خانگی انرژي حرارتی خورشید 

 تبدیل مستقیم پرتوهاي خورشید به الکتریسیته به وسیله تجهیزاتی به نام فتوولتائیک. 

 سیستم تغذیه کننده یک واحد، روشنایی خورشیدي، مصارف فضانوردي  :از عبارتند کابردهاي فتوولتائیک و مصارف برخی از    

   .غیره و یخچالهاي خورشیدي، نیروگاه هاي فتوولتائیکحساب، رادیو،  ماشین، پمپاژ خورشیدي سیستمهاي، مسکونی

  :از جمله اقدامات انجام شده در زمینه انرژي خورشیدي در ایران شامل موارد زیر است

 نیروگاه خورشیدي سهموي خطیKW  250 شیراز.  

 نیروگاه خورشیديMW 1 از نوع دریافت کننده مرکزي در طالقان.  

 براي تأمین آب کشاورزي استفاده از پمپ الزامی است و در برخی  .در بسیاري از نقاط کشور فتوولتائیک کشاورزي پمپ

رق شبکه یا گازوئیل، با موارد تأمین انرژي مورد نیاز براي به حرکت درآوردن پمپ با استفاده از روشهاي متداول ب

  .با توجه به این مشکالت این پروژه تعریف شده است. مشکالت بسیاري همراه است

 تأمین برق پاسگاه مرزي با سیستم فتوولتائیک.  

 با تکنولوژي کامال داخلی ساخته و مورد تست قرار گرفت  76نمونۀ اول این چراغها در سال : چراغهاي خیابانی فتوولتائیک

دستگاه از این چراغها پس از بهینه سازي مورد نیاز، ساخته و در محوطۀ مرکز تحقیقات و آموزش مدیریت  11 و نهایتا

  ].1[واقع در مهرشهر کرج نسب گردید 

 انواع سیستمهاي فتولتائیک، در ساختار و 3 بخش انواع نیروگاههاي خورشیدي، در شرح مختصري از 2 در بخشادامه ابتدا در      

 .در انتها شبیه سازي یک نیروگاه فتولتائیک آورده شده است مدلسازي نیروگاه فتولتائیک و طراحی و 4 بخش

  

  يانواع نیروگاههاي خورشید  -2

 ] :1[ خورشیدي وجود داردنیروگاه به طور کلی دو نوع       

 حرارتی هاي نیروگاه 

 نیروگاه فوتوولتائیک 

  

 حرارتی هاي نیروگاه  -2-1

 خورشیدي حرارتی شود نیروگاهیم تبدیل الکتریسیته به خورشید حرارتی شده جذب انرژي آنها از استفاده با که تأسیساتی     

 دسته سه به ها کننده متمرکز هندسی اشکال حسب برو  هاي موجوده کنند متمرکز انواع اساس بر تأسیسات این شودیم نامیده

   : شوندیم تقسیم

 شلجمی باز(هستند  ناودانی سهموي هاي آینه آنها گیرنده که نیروگاههایی.( 

 یم منعکس آن به هلیوستات نام بزرگی به هاي آینه توسط خورشید نور و دارد قرار برج یکر د آنها گیرنده که نیروگاههایی-

  ).مرکزي کننده دریافت( شود

 باشد می) دیش( سهموي بشقابی آنها گیرنده که نیروگاههایی. 

 

  حرارتی خورشید از نوع سهموي خطینیروگاههاي  -2-1-1

باشند جهت تمرکز پرتوهاي خورشید در خط کانونی می صورت سهموي خطیبه از منعکس کنند ه هایی که  نیروگاهها، در این     

در داخل این لوله روغن مخصوصی در . شود و گیرنده به صورت لوله اي در خط کانونی منعکس کننده ها قرار داردآنها استفاده می
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روغن داغ از مبدل حرارتی عبور کرده و آب را به بخار تبدیل  .گرددجریان است که بر اثر حرارت پرتوهاي خورشید گرم و داغ می

شود تا به کمک توربین بخار و ژنراتور به سوم در نیروگاههاي حرارتی انتقال داده میبخار به مدارهاي مر کند این سیستم آب ومی

  .توان الکتریکی تبدیل گردد

  

  نیروگاه هاي حرارتی از نوع بشقابی -2-1-2

باشد جهت تمرکز نقطه اي پرتوهاي خورشیدي در این نیروگاهها از منعکس کننده هایی که به صورت شلجمی بشقابی می    

گردد و گیرنده هایی که در کانون شلجمی قرار می گیرند به کمک سیال جاري در آن انرژي گرمایی را جذب نموده و به استفاده می

  .نمایدمیکمک یک ماشین حرارتی و ژنراتور آن را به نوع مکانیکی و الکتریکی تبدیل 

  

  دودکش هاي خورشیدي -2-1-3

در این سیستم از  .اشدباز انرژي خورشید استفاده از برج نیرو یا دودکشهاي خورشیدي می روش دیگر براي تولید الکتریسیته     

متر و تعداد زیادي گرم خانه  200شود به این صورت که با استفاده از یک برج بلند به ارتفاع حدود خاصیت دودکش ها استفاده می

شود و به طرف دودکش یا خورشیدي در گرم خانه تولید می هاي خورشیدي که در اطراف آن است، هواي گرمی که بوسیله انرژي

علت ارتفاع زیاد برج با سرعت زیاد صعود کرده و باعث ه این هواي گرم ب. خانه ها قرار دارد، هدایت می شودرم برج که در مرکز گ

  .شودبرق تولید میوسیله این ژنراتور ه ب گردد وچرخیدن پروانه و ژنراتوري که در پایین برج نصب شده است می

  

  فوتوولتائیک هاينیروگاه -2-2

  

  )Grid Conneceted(سیستمهاي متصل به شبکه سراسري برق -2-2-1

با استفاده از تجهیزات الکتریکی مبدل جریان مستقیم به جریان (در این روش، انرژي الکتریکی حاصل از سیستم فتوولتائیک      

به ] 2[ مطابق با مشخصات سطح ولتاژ، اختالف فاز، فرکانس شبکه سراسري...) متناوب، همچون اینورترهاي متصل به شبکه و 

  .شبکه سراسري برق تزریق می گردد

 

  )Stand Alone(سیستمهاي مستقل از شبکه  -2-2-2

در این . باشداین نوع کاربرد، بدون نیاز به وجود شبکه سراسري برق قادر به تأمین انرژي الکتریکی مورد نیاز مصرف کننده می     

عنوان یک واحد نیروگاهی با طول ه روش انرژي الکتریکی مورد نیاز با استفاده از پنلهاي فتوولتائیک، سیستمهاي ذخیره و کنترل، ب

به سوخت، عدم نیاز به تعمیر و  عدم نیاز .اندازي می باشدتواند با قابلیت اطمینان باال قابل نصب و راهسال می 30عمر مناسب 

  ].3[طول عمر مناسب از جمله مزایاي این سیستم هاست  نگهداري و

  

  کسیستم هاي فتوولتایی -3

  .پردازیم می آنها توضیح به خالصه طوره ب هک نمود تقسیم اصلی بخش سه به یکل طوره ب توانمی را یکیفتوولتا هاي سیستم     

الزم به . دباش می مکانیکی واسطه بدون الکتریکی انرژي به خورشید تابشی انرژي مبدل واقع در بخش این: خورشیدي پنلهاي -1

هر . ل هاي خورشیدي متشکل از تعداد زیادي سلول استپن. باشدمی) مستقیم(  DCپنلها این خروجی ولتاژ و جریان ست،ذکر ا

هاي نور خورشید به سلول برخورد فوتون. شوداز جنس سیلیکون ساخته می n-p سلول خورشیدي از یک پیوند نیمه هادي
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هاي سلول]. 4[شود جاري می با اتصال بار الکتریکی، جریان الکتریکی خورشیدي سبب تولید الکترون در نیمه هادي گشته و

. سیلسیم تک بلوري، چند بلوري و بی شکل: دارد که عبارتند از دخورشیدي در انواع مختلفی وجود دارند، سه نوع سلول بلوري وجو

 مس ایندیم دي سلنید )cdte( سلول هاي خورشیدي دیگري تحت عنوان الیه هاي نازك با استفاده از موادي چون کادمیم تلورید

(CuInSe2) شودساخته می .  

 نیاز شده انجام طراحی طبق را پنلها ورودي توان و ردهک نترلک رام سیست مشخصات لیهک واقع در بخش این: توانکنترل  -2

 توجه با دهنده تشکیل عناصر و مشخصات بخش این در هک استکر ذ به الزم .دکنمی نترلو ک تزریق باتري یا بار به ندهکن مصرف

   .باشدمی DCبه  DCاین قسمت یک مبدل  .دنک می تغییر محلی هوایی و آب شرایط نیز و نندهک مصرف و الکتریکی بار نیازهاي به

 دو تواندمی نندهک مصرف ،و بخش کنترل توان فتوولتائیک پنلهاي DC خروجی به توجه با: الکتریکی بار یا نندهک مصرف -3

انواع روشهاي استفاده از  .دنمو تأمین مختلف توانهاي با را متفاوت بارهاي یازن وانتیمبا آرایشهاي مختلف  .باشد ACیا   DCنوع

  :سیستمهاي فتوولتائیک عبارتند از

   .به صورت مستقیم بخش کنترل توان DCاستفاده از خروجی  -1

 .وکاربرد آن به صورت مستقل ACبه   DCخروجیاستفاده از اینورتر براي تبدیل  -2

  .اتصال آن به شبکه و ACبه   DCخروجیاستفاده از اینورتر براي تبدیل  -3

  

  مشخصه هاي پنل فتوولتائیک -3-1

نشان  ���منبع جریان. میباشد که مدار معادل الکتریکی آن در شکل نشان داده شده است P-Nخورشیدي یک پیوند  سلول هر    

مقاومت  دهد وداخلی سلول را در مقابل عبور جریان نشان می مقاومت، �� مقاومت سري. دهندة اثر جریان نوري است

  . ل ها یا آرایه هاي فتوولتائیک نیز بکار گرفتپنالبته این مدار معادل را می توان براي . نمایندة جریان هاي نشتی است  �� ، موازي

  

  
 خورشیدي پنل یا سلول الکتریکی معادل مدار  - 1شکل

 
 :است به صورت زیر قابل بیان P-Vل پن I-Vمعادله مشخصه

 
      I = ��� − ��[exp (

�����

���
) − 1) ]- 

�����

��
                                             (1)                                                                               

  

 = ��خورشیدي و  پنلجریان اشباع  �� 
�� ��

�
 T،بولتزمان ثابت k ،الکترون بار Q .باشدسري می ولسل��  با پنللتاژ گرمایی و  

موازي باشد، جریانهاي  ترکیب �� متشکل از پنل اگر. باشدل بودن دیود میآثابت ایده  a کلوین و بر حسب p-nد دماي پیون

 :است با اشباع برابر فتوولتاییک و
 

)2(                                          �� = ��,����. N� و   ��� =  I���,����. N�  

  

  )بخش کنترل توان( توان حداکثر کنندة دنبال -3-2
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تغییر بار معادل آرایه و در نتیجه تغییر نقطۀ کار آن را به عهده دارد به طوري که  وظیفۀ) MPPT(1توان  حداکثر کنندة دنبال یک 

یک سیستم تبدیل انرژي فتوولتائیک متصل به  2شکل ]. 4[با تغییرات دما و تابش همواره نقطۀ کار در پیک توان آرایه قرار گیرد 

)  …باتري، شبکه و (طریق دنبال کنندة حداکثر توان به بار انرژي تولید شده توسط آرایۀ فتوولتائیک از. دهدشبکه را نشان می

  .شود داده می

 

  
 شبکه به متصل فتوولتائیک تغذیه سیستم  -2 شکل

  

  .نقطه کار حداکثر توان به دست می آید ����بر جریان   ����امپدانسی که در آن حداکثر توان حاصل می شود از تقسیم ولتاژ

)3(                                                                              ���� =
����

����
  

  

 مرسوم از مبدلهاي یکی. شود برابر����  اشود که امپدانس ورودي مبدل ببه گونه اي کنترل می مبدل MPPTمختلف  روشهاي در

  ].5[ کنیدمالحظه می) 3( که در شکل است بوست مبدل MPPTدر 

 

  
  مدار مبدل بوست - 3شکل  

  

 کند   را با رابطۀ زیر تبدیل می �� مبدل بوست، مقاومت بار

)4                                             (= (1 − �)�. �� ���          

 براي. توان نقطۀ کار آرایۀ فتوولتائیک را تغییر دادبنابراین با تغییر دورة کاري می . دورة کاري مبدل استD  که در این رابطه

  .برابر شود���R با ���داشتن حداکثر توان، باید دورة کاري به نحوي تغییر کند که مقدار 

  :از انواع روش هاي کنترلی به دو روش زیر می توان اشاره کرد

  روش صعود به تپه - 1

  کنترلر فازي   -2

                                                             
1 Maximum power point tracker 
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2هروش انحراف ومشاهد -1:استفاده از روش اول وجود داردبه طور معمول دونوع      
(P&O) ]5[ 2-  روش هدایت افزایشی]6[-

روش . مبناي این روش بر اساس امتحان یک ولتاژ بیشتر یا کمتر است. باشدمشاهده یک روش کاربردي وسیع می انحراف و .]8[

شیب منحنی توان در نقطۀ ماکزیمم، صفر، در سمت راست  استوار است که بر این اصل] 9) [الف( 4مطابق شکلهدایت افزایشی 

   ]:10[طوریکه می توان نوشت ه آن منفی و در سمت چپ آن مثبت است ب
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  :و در نتیجه داریم

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

 
��

��
> −�/� ⇒ left

��

��
= −�/� ⇒ at

��

��
< �/� ⇒ right

  
 

  
  ICولتاژ الگوریتم - نمودار توان - )الف(4شکل

 
  .شودنامیده می 3ICباشدکه الگوریتممی) ب( 4 این مقاله برمبناي الگوریتم شکل شبیه سازي انجام شده در

  

  
  ICاالگوریتم  -)ب(4شکل 

                                                             
2 perturb and observe 
3 Incremental Conductance 
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این روش . در به دست آوردن نقطه پیک توان است MPPTیک روش جدید کنترل ] 12[-]11[منطق فازي یا تئوري دستگاه فازي 

    .از لحاظ سرعت ودقت بر روش هاي گفته شده برتري دارد

ثابت ) در صورت استفاده از آنها به عنوان ذخیره کننده انرژي( و نیز باتري ها  MPPTبا توجه به این موضوع که ولتاژ خروجی     

به منظور باال بردن  DC به DCنمی ماند و همچنین سطح ولتاژ مورد نیاز در مصرف کننده ها باال است، معموال یک مبدل ولتاژ 

انوع مبدلها به مبدل بوست  می توان اشاره کرد که در  از .سطح ولتاژ و تثبیت آن در یک ولتاژ مرجع مورد استفاده قرار می گیرد

  .نشان داده شده است) 3( شکل

  

  ژ اینورتر ولتا -3-3

 DCاگر مصرف کننده هاي سیستم فوتوولتائیک از نوع مصرف کننده هاي با جریان متناوب باشند، الزم است که ولتاژ خروجی      

تولید شده در پنل فوتوولتائیک توسط یک مبدل به ولتاژ متناوب تبدیل شود که بسته به کاربرد سیستم می تواند تک فاز یا سه فاز 

ورودي به اینورتر یک  DCولتاژ  .دشویده میرا انجام می دهد اینورتر نام ACبه  DCمدار الکترونیکی که کار تبدیل ولتاژ  .باشد

  . تواند از خروجی سلولها یا از خروجی باتري هاي ذخیره کننده، به اینورتر متصل شده باشدمی نیروگاه فوتوولتاییک

 

  طراحی سیستم هاي فوتوولتائیک -4

  

   :طراحىی اصل مراحل

  .شودل هاي مورد نیاز محاسبه میپنتوان سیستم انتخاب شده تعداد  و پنلبر اساس مدل ) 1 

           مشخصات تجهیزات مورد نیاز براساس اولویت بار و نوع کاربرد طراحى و تعیین شده و طبق نظردر مرحله بعد بخش واسطه و ) 2 

  .گرددطراح سیستم، طراحى و مشخصات آن تهیه و تدوین می

 SUNPOWERشرکت ساخت  1/16%با بازده نامی SPR-200-BLK ل خورشیدي مدلپندر آرایه فتوولتائیک مورد بررسی، از      

 کیلو 1 تابش شدت(خورشیدي در شرایط استاندارد تابش  پنلولتاژ این  -و توان ولتاژ -منحنی مشخصه جریان. استفاده شده است

  ].14[باشد می 5مطابق شکل) درجه سانتیگراد 25وات بر متر مربع ودماي 

  

  
 دهنارئه شده توسط ساز I-Vمشخصه  -  5شکل

  

  w200/ kw50  =250 :            عبارت است از KW 50لهاي خورشیدي درنیروگاه مورد نظر با توان پنتعداد 

 60ولت وفرکانس  110خط  - میلی هانري و منبع سه فاز با ولتاژ خط 1/0سلف با اندوکتانس اهم و 5/0درطراحی شبکه از مقاومت 

و  Hμ 150 با مقدار  L اندوکتانس. باشداستفاده شده مطابق مقادیر روبرو می  DC-DCپارامترهاي مبدل . هرتز استفاده شده است

  .ارائه شده است 1خورشیدي در جدول  لپن الکتریکی مشخصات. Ω10ومقاومت بار با مقدار  fμ 470با مقدار   cظرفیت 
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 ]SPR-200-BLK]14 ل خورشیدي مدلمشخصات الکتریکی پن - 1لجدو

  وات 200  حداکثر توان

  آمپر 4/5  کوتاه اتصال جریان

  آمپر 5  توان حداکثر نقطه در جریان

  ولت 40  ولتاژ در نقطه حداکثر توان

  ولت 8/47  ولتاژ مدار باز

  

آلمان با توان نامی  SMAساخت شرکت  MPPTاز نوع بوست با قابلیت   DCبه  DCمبدل عدد  10کنترل توان نیز از براي      

با  SMAعدد اینورتر با کاربرد خورشیدي ساخت شرکت  10از  ACهمچنین براي تبدیل ولتاژ به . کیلو وات استفاده می شود 6

  . این اینورتر ها قابلیت اتصال مستقیم به شبکه را دارا می باشند. کیلو وات استفاده می شود 6توان نامی 

  

  نتایج شبیه سازي -1-4بخش 

) ب(  8و )الف( 8 و 7 نتایج حاصل از این شبیه سازي نیز در اشکال .دهدشبیه سازي شده را نشان می شماتیک مدار 6شکل    

  .قابل مشاهده است

  

  شماتیک مدار  طراحی شده - 6شکل
  

  
  ولتاژ خروجی بوست                                            - 7شکل                                                                   
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                            جریان شبکه - )ب(8شکل       ولتاژ شبکه                                                                          - )الف(8شکل                   

  نتیجه گیري  -5

در این مقاله انواع نیروگاه هاي خورشیدي و مزایاي استفاده از آنها، ساختار سیستمهاي فتوولتائیک و روش هاي اتصال به شبکه     

در ادامه مدلسازي یک نیروگاه . همچنین یک سیستم کنترلی از نوع  دنبال کننده حداکثر توان مورد بررسی قرار گرفت. بررسی شد

در انتها نتایج . و اینورتر براي اتصال به شبکه دیده شد MPPTمراه با استفاده از مبدل بوست و روش فتوولتائیک متصل به شبکه ه

 . ارائه گردید PSIMمربوط به شبیه سازي این نیروگاه در نرم افزار 
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