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  چکیده 
ع فسیلی براي تامین انرژي هاي مورد نیاز گسترش یافته است، اما در این با رشد جوامع انسانی نیاز به مناب

میان به دلیل محدود بودن این منابع و مشکالتی از قبیل آلودگی هاي زیست محیطی  و گرمایش زمین، 
نیاز به منابعی نو، تمیز  و تجدید پذیر حس میشود. در این میان محققان استفاده از انرژي باد،انرژي حاصل 

انرژي خورشیدي را پیشنهاد کرده اند.در بیشتر مناطق جهان و نیز در اکثر فصل ها  و از جذر و مد دریا
استفاده از انرژي خورشیدي امکان پذیر میباشد.انرژي خورشیدي حاصل تابش نور خورشید بر روي سطح 

ی از مهمترین آنها زمین میباشد.روش هاي مختلفی براي بکار گیري این انرژي پیشنهاد شده است که یک
استفاده از ماژول خورشیدي می باشد.نور خورشید بر روي سطح ماژول خورشیدي با زوایاي مختلف و نیز 
شدت تابش متفاوت تابیده میشود و باعث تولید جریان الکتریکی و بالطبع ایجاد توان الکتریکی خواهیم 

ه به شرایط مختلف دما و تابش براي یک مشکلی که در این زمینه پیش می آید این است که با توج.بود
ماژول ثابت ما ممکن است به توان ماکزیمم دسترسی نداشته باشیم.که براي رفع این مشکل روش هایی 

  بکار گرفته شده است.
در این مقاله، از یک روش پیشنهادي که بصورت ابتکاري میباشد براي رفع این نقیصه و استخراج 

ل استفاده میشود. کنترلر پیشنهادي براي شرایط دمایی وتابش مختلف طراحی ماکزیمم توان ممکن از ماژو
گردیده است و قادر به ردیابی نقطه توان ماکزیمم میباشد. در پایان، روش پیشنهادي در نرم افزار 
متلب/سیمولینک شبیه سازي شده است. نتایج شبیه سازي بر این موضوع تاکید دارند که روش پیشنهادي 

ف بسیار ناچیزي قادر به ردیابی سریع نقطه توان ماکزیمم میباشد و هدف در نظر گرفته شده را اقنا با اختال
می کند.بنابر این ما شاهد بیشترین توان ممکن در خروجی با توجه به شرایط دمایی و تابش مختلف 

  خواهیم بود.
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  مقدمه -1

با رشد روز افزون جمعیت جهان و نیاز مبرم آنها به انرژي و نیز دانستن این موضوع که انرژي هاي حاصل از سوخت 
، باعث ایجاد مشکالتی در هاي فسیلی مانند:زغال سنگ،نفت،گاز و غیره عالوه بر اتمام آنها در چندین سال پیش رو

زمینه زیست محیطی مثل آالیندگی هوا،گرمایش زمین و ... میشوند، محققان و افرادي که در این زمینه احساس 
مسئولیت می کنند را واداشت تا به استفاده از جایگزین هایی براي تامین انرژي بجاي استفاده از سوخت هاي فسیلی 

رژي خورشیدي ،انرژي گرمایی زمین،انرژي باد و آب و... . در میان انرژي هاي نام برده بپردازند.جایگزین هایی مانند ان
شده به دلیل فراهم بودن خورشید در سراسر زمین و در تمام فصول استفاده از انرژي خورشیدي به طور چشمگیري در 

هاي فسیلی تبدیل گردد.در  حال افزایش میباشد.و آن میتواند به یک راهکار مناسب براي غلبه بر مشکالت سوخت
واقع انرژي خورشیدي در میان تمام منابع انرژي پایدار و قابل تجدید امکانی را براي تولید توان با رنج هاي کوچک تا 

.انرژي خورشیدي به عنوان انرژي تجدید پذیر شامل مزایایی از قبیل: دوستدار محیط [1] بزرگ فراهم کرده است
پایین،هزینه عملیاتی کم و غیره میباشد.ماژول هاي خورشیدي با توجه به هزینه تمام شده  زیست بودن،هزینه نگهداري

براي راه اندازي آنها که ممکن است بسیار باال باشد،اما در نوع متصل به شبکه در بسیاري از کشورها با در نظر گرفتن 

ان بدست آوردن توان از انرژي هاي پاك میباشد .یکی از دغدغه هاي حال حاضر محقق[3]هاي فسیلی تبدیل شده است
که آنها انرژي حاصل از نور خورشید را به عنوان یک منبع متغیر از انرژي که میتواند همراه با منابع محلی توان ادغام 

.تحقیقاتی که در زمینه کاربردهاي سیستم هاي فتوولتائیک انجام گرفته است با تمرکز بر [4]شود بررسی نموده اند
پایین آوردن هزینه راه اندازي و باال بردن سود حاصل،قابلیت اطمینان و بهره وري بوده است.اما غالبا با توجه به شرایط 
محیطی و عملیاتی متغیر بهره وري سلول هاي فتوولتائیک کم میباشد و خروجی آن کامال وابسته به شرایط فوق 

محیط،وجود ابر در آسمان و شدت تابش نور خورشید اشاره کرد.با میباشد.از جمله این شرایط محیطی میتوان به دماي 
براي استخراج ماکزیمم توان ممکن از  (MPPT)توجه به این موضوع روشی تحت عنوان: ردیابی نقطه توان ماکزیمم 

ام .براي استخراج ماکزیمم توان ممکن از سلول هاي فتوولتائیک از یک دیاگر[5]خورشیدي پیشنهاد شده است ماژول
و  DC-DCنمایش داده شده است استفاده میشود.براي بارهاي مستقیم از مبدل  1شکل معمول مانند آنچه که در 

براي بارهاي متناوب از اینورتر استفاده می گردد.هنگامی که تابش نور و دما یکسان است،ردیابی نقطه توان ماکزیمم 
زمانی پیش می آید که شاهد شرایط متغیري از قبیل دما و  میتواند به آسانی انجام بگیرد اما مشکل اصلی در واقع

تابش می باشیم.در واقع با توجه به غیر خطی بودن خروجی سیستم فتوولتائیک در این شرایط،چندین پیک را در 
خواهیم دید.که این خود یک موضوع پیچیده براي ردیابی نقطه توان ماکزیمم می  (P-V)ولتاژ - منحنی مشخصه توان

در واقع باید از بین چندین پیک موجود در خروجی،بزرگترین آنها را تشخیص داد و جریان و ولتاژ خروجی را با باشد.
توجه به آنها تنظیم کرد.که این خود مستلزم دقت و سرعت فوق العاده باالیی میباشد.روش هاي مختلفی براي ردیابی 

خروجی هاي آنها قابل تفکیک هستند،ورودي ها و خروجی  نقطه توان ماکزیمم وجود دارد که با توجه به ورودي ها و
ز ابزارهاي مفید براي . منطق فازي یکی ا[6]باشند  (Duty Cycle)ها می توانند ولتاژ و جریان ماژول و چرخه کار 

 .استفاده[9-7]هایی میباشد که کنترلر آن با توجه به دانش حاصل از تجربه و کارشناسان طراحی میگرددچنین سیستم
اخیرا [13-10].از کنترلر منطق فازي در سیستم هاي تولید توان فتوولتائیک توسط محققان بسیاري بررسی شده است

پتانسیل منافع آن در چندین سال پیش رو بصورت تجاري درآمده اند[2].انرژي خورشیدي شامل یک سري از ویژگی 
ها میباشد که آنرا به یکی از بهترین و محبوبترین انرژي ها در سال هاي کنونی بدل کرده است، ویژگی هایی از قبیل: 
قابلیت اطمینان باال،پاك بودن،عمر خدمت طوالنی،قابل تجدید بودن و... .این انرژي بی پایان امروزه در بسیاري از 
کاربردها مثل: شارژ باتري،سیستم گرمایشی،سیستم توان ماهواره هاي تحقیقاتی،برق اضطراري و مواردي از این دست 
استفاده شده است، در واقع آن به یکی از امید بخش ترین انرژي هاي تجدید پذیر و پایدار براي براي جایگزینی سوخت 
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استفاده از الگوریتم هاي بهینه سازي براي کسب راه حل بهینه سراسري تحت شرایط دمایی و تابش متغیر توسعه داده 
به دلیل آنکه براي تنظیم شدن به پارامترهاي  (PSO)ذرات شده است که در این میان الگوریتم بهینه سازي ازدحام 

.این مقاله در زمینه طراحی کنترلر مناسب براي ردیابی نقطه توان [16-14]کمی نیاز  دارد،بسیار محبوب شده است 
تحت شرایط متغیر (دما و تابش) با استفاده از رویکردي پیشنهادي  (PV)در سیستم فتوولتائیک  (MPPT)ماکزیمم 

تمرکز کرده است.الگوریتم ردیابی نقطه توان ماکزیمم شامل یک روش ابتکاري است که ورودي هاي آن: توان سیستم 
میباشد.نتایج شبیه سازي  (Duty Cycle)و خروجی آن:چرخه کار (Pout)و توان خروجی مدار (Ppv)فتوولتائیک 

ت،در نهایت آنالیز روش پیشنهادي نشان می انجام شده اس(Matlab/Simulink) توسط نرم افزار متلب/سیمولینک 
   پیشنهادي توانایی ردیابی نقطه توان ماکزیمم را دارد.  MPPTدهد که کنترلر 

  
  (PV)در سیستم فتوولتائیک  (MPPT).دیاگرام ردیابی نقطه توان ماکزیمم 1 شکل

  
، 3بخش  ارائه شده است. در لتائیکمدار معادل سیستم فتوو، 2مقاله بصورت زیر سازماندهی شده است :  در  بخش   

، ردیابی 5، تغییرات تابش و دما، در بخش 4شبیه سازي نرم افزاري و تعیین اعتبار مدل بررسی گردیده است،در بخش 
، نتایج شبیه سازي توضیح داده شده اند و در 6با استفاده از روش پیشنهادي و در بخش  (MPPT)نقطه توان ماکزیمم 

  نتیجه گیري گنجانده شده است.، 7بخش  در نهایت
  
  مدار معادل سیستم فتوولتائیک -2

ماژول فتوولتائیک متشکل از عناصري به نام سلول فتوولتائیک میباشد،با توجه به پدیده اي تحت عنوان 
فتوالکتریک،سلول هاي فتوولتائیک قادر به تبدیل انرژي حاصل از نور خورشید به انرژي الکتریکی هستند.مدل سلول 

 (DC)دانست، با تابش نور بر سلول فتوولتائیک جریان مستقیم  P-Nخورشیدي را میتوان همانند اتصال نیمه هادي 
بوجود می آید.محققانی که در زمینه بررسی سلول هاي خورشیدي فعالیت داشته اند به این نتیجه رسیده اند که 

.سلول فتوولتائیک را میتوان مدلسازي [17]وجود دارد ارتباط نمایی و غیرخطی بین ولتاژ و جریان ماژول فتوولتائیک
کرد و بصورت یک مدار الکتریکی متشکل از تعدادي مقاومت،دیود و منبع جریان الکتریکی نمایش داد.یک مدار معادل 

نمایش داده شده است.روش هاي مدلسازي مختلفی براي سلول  2سلول فتوولتائیک مرسوم تک دیوده در شکل 
یشنهاد شده است از جمله مدل تک دیوده، مدل دو دیوده و ... که در میان آنها مدل تک دیوده نمایش فتوولتائیک پ

  به عنوان دقیقترین مدل موجود شناخته شده است.  2داده شده در شکل 
 

  .شماتیک مدار الکتریکی سلول خورشیدي2شکل 
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 ولتاژ- ایه توصیف گر مشخصات و پارامترهاي جریانمعادالت زیر بیانگر جریان خروجی ماژول فتوولتائیک و معادالت پ
(I-V) [18]سلول خورشیدي در ماژول فتوولتائیک می باشند .  

  
.

0 pv s pv
ph D PV

P

V R I
I I I

R
+

= − − −                                                       (1)  

/( 1)D TV V
D oI I e= −                                                                               (2)  

  
  جاییکه:

 
.D pv pv sV V I R= +                                              (3)                  

                                                                            
. .

T
n K TV

q
=                                                                                       (4)                                         

  و:
PVIر : جریان سلول بر حسب آمپ(A) .  
phI جریان تولید شده نور بر حسب آمپر :(A) .  

DI  جریان دیود شاکلی بر حسب آمپر :(A) .  

OI جریان اشباع دیود بر حسب :(A) .  

SR مقاومت سلولی سري بر حسب اهم:(Ohms) .  

PR مقاومت سلولی موازي بر حسب اهم :(Ohms) .  

DV ولتاژ دیود بر حسب ولتاژ :(V) .  

TV ولتاژ دمایی بر حسب ولتاژ :(V) .  

PVV ولتاژ سلول بر حسب ولتاژ :(V) .  

n .فاکتور ماده اتصال بدون بعد :  

 K 1.38: ثابت بولتزمن*e-23 J/K.  

 T.دماي اندازه گیري شده بر حسب سلسیوس :  

 q 1.602: بار الکترون*e-19C .  

    [18] :       توان بصورت ساده شده زیر نمایش دادجریان ماژول فتوولتائیک را می
*2

1[1 ( 1)]
pv
c VOc

V V

e
pv scI I c e I

−∆

= − − + ∆                                                                                                          (5)  
                                      

 جاییکه:
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2*
1 (1 )

m

VOc

V
cm

sc

Ic e
I

−

= −                                                                                                                       (6)  

2 ( 1) / ln(1 )m m

Oc sc

V Ic
V I

= − −                                                                                                           (7)  

ph scI I I∆ = −                                                                                                                               (8)  

[ * ]ph sc I
n

EI I K T
E

= + ∆                                                                                                             (9)  

 * *sV R I Kv T∆ = ∆ − ∆                                                                                                          (10)  

T T Tn∆ = −                                                                                                                               (11)  

IK و vK،ضرایب دمایی جریان مدار باز سلولها  E  وnE ،عایق و عایق اسمیscI،  ocV، mV و mI  به ترتیب
 دهنده جریان مدار باز،ولتاژ مدار باز،ولتاژ و جریان نقطه توان ماکزیمم در شرایط اسمی نشان

2
n n(E ,T )=(1000W/M ,25°C) .هستند  

 

  شبیه سازي نرم افزاري و تعیین اعتبار مدل -3
وازي و سري منبع مدل انتخابی براي یک سیستم فتوولتائیک، که یک مدل سلول تک دیوده می باشد از ترکیب م

نمایش داده شده است ما میتوانیم منبع جریان  2جریان،دیود و دو مقاومت تشکیل گردیده است.همانطور که در شکل 
تعدادي از پارامترهاي استفاده شده در  1یا منبع ولتاژ را انتخاب کنیم بسته به عالقه مان به جریان یا ولتاژ.جدول 

)شبیه سازي از قبیل:توان ماکزیمم maxP )، ولتاژ در نقطه توان ماکزیمم ( mpV )و جریان در نقطه توان ماکزیمم ( mpI ) ،
)    ولتاژ مدار باز ocV )و جریان اتصال کوتاه ( scI T)  دما ،( )  و تابش( E )  در شرایط نامی،مقاومت سري( sR  و(

 Zytech Engineering Technologyضرایب دمایی جریان و ولتاژ مدار باز و... را براي ماژول انتخابی ، )shR(موازي
ZT190S شبیه سازي سیستم فتوولتائیک را در برابر تغییرات دمایی و تابشی مختلف نمایش  3شان میدهد.شکل را ن

می دهد.هنگام مقایسه و در نظر گرفتن یکی از عوامل به صورت متغیر،عامل دیگر را ثابت در نظر گرفته ایم.الزم به 
  انجام گرفته است. nkMatlab/Simuliذکر است که شبیه سازي تحت نرم افزار متلب/سیمولینک 

 
)190   .مشخصات ماژول سیستم فتوولتائیک استفاده شده1جدول  )Zytech Engineering Technology ZT S  

72 Cells per module( cellN ) 
190.1592 Maximum power [ ] maxP W  

37.73 Voltage at maximum power point [ ]mpV V  
5.04 Current at maximum power point [ ]mpI A  

44.86 Open circuit voltage [ ]ocV V  
5.5 Short-circuit current [ ]scI A  
25 Nominal temperature [ ]T C°  

1000 Nominal insolation 2/E W M    
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179.2693 Shunt resistance [ ]shR ohms  
0.2794 Series resistance [ ]sR ohms  
-0.364 Temperature coefficient of [ ]% / .ocV deg C  
0.102 Temperature coefficient of [ ]% / .scI deg C  

 
  با تابش و دماي ثابت (PV).مدل فتوولتائیک 3شکل 

 
 

بر اساس تجربه به این نتیجه رسیده ایم که در شرایط تابش یکسان، با افزایش دما،جریان ماژول فتوولتائیک کاهش و 
ت چون همانطور بالطبع توان ماژول فتوولتائیک کاهش پیدا میکند(در این شرایط ولتاژ یکسان در نظر گرفته شده اس

که گفته شد هدف ما از مدلسازي جریان و توان میباشد) و به طور مشابه در شرایط دمایی یکسان،با افزایش 
نمودار هاي  6و  5و  4شکل هاي  تابش،جریان و توان ماژول فتوولتائیک خالف حالت قبل افزایش پیدا میکنند.

  ش نشان میدهند.ولتاژ را با تغییرات دما و تاب-ولتاژ و توان-جریان
  

  .تاثیر دما با تابش ثابت4شکل
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.تاثیر تابش با دماي ثابت براي ماژول5شکل  
  

  
  

  .تاثیر تابش با دماي ثابت براي آرایه6شکل

  
 

  تغییرات تابش و دما -4
ات تابش و یکی از دالیل افزایش دما و بالطبع افزایش دماي ماژول فتوولتائیک، وجود ابر در آسمان می باشد.ما تغییر

با فاصله زمانی یک ساعت اندازه گیري کرده ایم و نتایج آنرا بصورت  18تا  8دما را در یک روز تابستانی از ساعت 
  نمایش داده ایم. 7نمودارهاي نمایش داده شده تغییرات دما و تابش بر حسب ساعت در شکل 

 
 .تغیرات دما و تابش7شکل 
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  با استفاده از روش پیشنهادي (MPPT)ردیابی نقطه توان ماکزیمم  -5
و ولتاژ  pvIو جریان ماژولpvV روش پیشنهادي در این مقاله به دلیل سادگی و اینکه فقط به اندازه گیري ولتاژ ماژول

احتیاج دارد میتواند به راحتی و در کمترین زمان ممکن نقطه توان   outI و جریان خروجی بارoutVخروجی بار
فتوولتائیک را بیابد و با توجه به تغییرات دما و تابش ولتاژ،جریان و توان خروجی بار را تنظیم کند،در  ماکزیمم ماژول

جی بار با آن میباشد. الگوریتم واقع مدل پیشنهادي قادر به ردیابی نقطه توان ماکزیمم ماژول و هماهنگ کردن خرو
نشان داد.در هرچرخه ولتاژ و جریان خروجی ماژول  8روش پیشنهادي را میتوان با فلوچارت نمایش داده شده در شکل

فتوولتائیک و خروجی بار اندازه گیري میشود،سپس توان خروجی ماژول فتوولتائیک و توان خروجی بار توسط رابطه 
P* کلی V I= ،بنابر این ما دو توانمحاسبه میشود pvPو outP را که توان هاي خروجی ماژول فتوولتائیک و

و درون فانکشن  (Matlab)خروجی بار هستند را محاسبه کرده ایم و از آنها در برنامه اي که در نرم افزار متلب 
(Function) طه نوشته شده است استفاده میکنیم، خروجی ما در حقیقت چرخه کار مربو(Duty Cycle)  میباشد که

استفاده میشود.الزم به ذکر است که رابط بین چرخه کار  (Buck)از نوع باك  DC-DCاز آن براي سوئیچینگ مبدل 
D  و گیت(Gate)  مبدلDC-DC  واحد مدوالسیون پهناي پالس(PWM) ت مبدل باك ولتاژ می باشد.در نهای

  خروجی بار را تنظیم می کند و ما قادر به ردیابی نقطه توان ماکزیمم خواهیم بود.
  

function D = MPC(Ppv,Pout) 
E=(Ppv-Pout); 
U=0; 
if E>0 
    U=1; 
end 
 
if E==0 
    U=0; 
end 
 
if E<0 
    U=-1; 
end 
 
D = U; 
 

  .فلوچارت الگوریتم روش پیشنهادي8شکل
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pv یتم روش پیشنهادي اختالف توان خروجی ماژول فتوولتائیک و توان خروجی بارالگور outE P P=  را در هر زمان−

  بررسی میکند.سه حالت مختلف داریم: K نمونه برداري
0E حالت اول:اگر 1D باشد مقدار<   خواهد بود.=

0E اگر حالت دوم: 0D باشد مقدار=   خواهد بود. =
0E حالت سوم:اگر 1D باشد مقدار> =   خواهد بود. −

  در ناحیه منفی خواهد بود.به ترتیب روشن،خاموش و روشن  DC-DCمبدل Dبا توجه به سه مقدار
  
  نتایج شبیه سازي -6

به منظور مشاهده تاثیر شرایط ورودي (شرایط  (Matlab/Simulink)شبیه سازي در نرم افزار متلب/سیمولینک 
انجام گرفته است.بلوك هاي مختلفی در شبیه سازي مورد استفاده  (PV)دمایی و تابش) بر روي ماژول فتوولتائیک 

،مدوالسیون پهناي (Buck)باك  DC-DCکه از جمله مهمترین آنها میتوان به ماژول فتوولتائیک،مبدل  قرار گرفته اند
بر مبناي  PVپیشنهادي و بار اشاره کرد.همچنین پنل  (MPPT)، کنترلر ردیابی نقطه توان ماکزیمم  (PWM)پالس 

  داده شده است مدلسازي گردیده است. 1مشخصات الکتریکی که در جدول 
  به دالیل زیر استفاده گردیده است: (Buck)باك  DC-DC مبدل

نمایش مشخصات برتر از جمله توان ماکزیمم،ولتاژ ماکزیمم و جریان ماکزیمم با توجه به عملکرد ردیابی نقطه توان -1
دد .به این صورت که با توجه به سیگنالی که توسط واحد مدوالسیون پهناي پالس به آن اعمال میگر (MPPT)ماکزیمم

  میتواند توان ماکزیمم را ردیابی کرده و خروجی بار را با توجه به آن تنظیم نماید.
  ردیابی نقطه توان ماکزیمم را میتواند در تمامی زمانها انجام دهد و وابستگی به ساعات کاري ندارد.-2
  تغییرات دما و تابش به صورت مستقیم بر روي آن هیچ گونه تاثیري ندارد.-3

یه سازي در دو بخش انجام می گیرد.بخش اول تاثیر شرایط دمایی و تابش ثابت و بخش دوم تاثیر شرایط در ادامه شب
  دمایی و تابش متغیر را بر روي سیستم بررسی می کند.که به تفصیل دو حالت فوق بررسی می گردند.

سازي استفاده شده است همانند  حالت یک:شرایط دمایی و تابش ثابت: بلوك دیاگرامی که در نرم افزار به منظور شبیه
25 می باشد.در این بخش دما و تابش را در شرایط نامی به ترتیب برابر 9شکل C° 21000و /W M  در نظر گرفته

ي انتخاب شده است،همچنین برا  Zytech Engineering Technology ZT190Sایم،ماژول فتوولتائیک از نوع
که در ادامه آورده می  16تا  10استفاده گردیده است.همانطور که در شکل هاي  5تا  1مشاهده نتایج از اسکوپ هاي

  با موفقیت انجام گرفته است. (MPPT)شود مشاهده می گردد،عملیات ردیابی نقطه توان ماکزیمم 
  

  .بلوك دیاگرام مدار در حالت اول9شکل 
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  ولتاژ ماژول در حالت اول-اژ و توانولت-.نمودار جریان10شکل 

 
 
 

  ولتاژ خروجی بار در حالت اول-ولتاژ و توان-. نمودار جریان11شکل
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  .خروجی اسکوپ یک در حالت اول12شکل

 
 
 

  .خروجی اسکوپ دو در حالت اول13شکل
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  . خروجی اسکوپ سه در حالت اول14شکل

 
 
 
 

  . خروجی اسکوپ چهار در حالت اول15شکل

 
 

  . خروجی اسکوپ پنج در حالت اول16 شکل
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شرایط دمایی و تابش متغیر: بلوك دیاگرامی که در نرم افزار به منظور شبیه سازي استفاده شده است همانند حالت دو:
می باشد.در این بخش دما و تابش را بصورت متغیر در نظر گرفته ایم(سیگنالهاي دمایی و تابش توسط یک  17شکل

 Zytech Engineering Technologyبه ماژول فتوولتائیک اعمال میشوند)،ماژول فتوولتائیک از نوعسیگنال ژنراتور 
ZT190S  استفاده گردیده است.همانطور که در  5تا  1انتخاب شده است،همچنین براي مشاهده نتایج از اسکوپ هاي
در  (MPPT)ی نقطه توان ماکزیمم که در ادامه آورده می شود مشاهده می گردد،عملیات ردیاب 24تا  18شکل هاي 

شرایط متغیر با موفقیت انجام گرفته است و در زمان اندکی سیگنال خروجی بار خود را با سیگنال خروجی ماژول 
  فتوولتائیک هماهنگ می کند و جریان و ولتاژ خود را در نقطه توان ماکزیمم خروجی ماژول فتوولتائیک قرار می دهد .

  
  م مدار در حالت دوم. بلوك دیاگرا17شکل 

 
 
 
  
  
  
 

  ولتاژ ماژول در حالت دوم-ولتاژ و توان-. نمودار جریان18شکل 
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  ولتاژ خروجی بار در حالت دوم-ولتاژ و توان-. نمودار جریان19شکل

 
 
 

  . خروجی اسکوپ یک در حالت دوم20شکل

 
 

  . خروجی اسکوپ دو در حالت دوم21شکل
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  ت دوم. خروجی اسکوپ سه در حال22شکل

 
 
 

 
  . خروجی اسکوپ چهار در حالت دوم23شکل

 
 
 

  . خروجی اسکوپ پنج در حالت دوم24شکل 
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  .بلوك دیاگرام مدار در حالت دوم بصورت تفکیک شده25شکل 

 
 
 

    
  
  نتیجه گیري -7

گردیده پیشنهاد  (PV)براي پنل خورشیدي فتوولتائیک  (MPPT)در این مقاله،یک روش ردیابی نقطه توان ماکزیم 
براي شرایط دمایی و تابش متغیر را داراست.مزیت مهم این  (MPPT)است که توانایی ردیابی نقطه توان ماکزیمم 
می باشد. نتایج شبیه سازي بیانگر این موضوع است که  (Steady State)روش پیشنهادي کاهش نوسانات حالت پایدار 

مورد نظر را اقنا می کند.از جمله مزایاي روش پیشنهاد شده  کنترلر پیشنهادي داراي عملکرد مناسبی است و شرایط
  در این مطالعه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  دارا بودن سرعت ردیابی باال-1
  نمایش نوسانات صفر در حالت ماندگار-2
  تناسب با شرایط دمایی و تابش متغیر-3
  استفاده آسان از الگوریتم-4
  محاسبات سریع-5
  آسان و کم هزینه با استفاده از میکروکنترلرهاي قیمت پایین پیاده سازي-6
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