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چكيده
 موجب شده که این نوع سامانهها از دیدگاه پدافند غیرعامل مورد توجه قرار،دسترسی گسترده به منابع انرژي در سامانههاي فتوولتائیک
 از آنجا که بازده کاري سامانههاي.گرفته و بتوانند جایگزین خوبی براي سوختهاي فسیلی در صورت وقوع شرایط خاص و غیرطبیعی باشند
 ضروري قلمداد، لذا نیاز به روشهاي کنترلی مناسب جهت دستیابی به توان دلخواه،فتوولتائیک با تغییر زاویه تابش به شدت تغییر میکند
 تنظیم توان خروجی، هدف این الگوریتم. الگوریتم ردیابی انعطافپذیر توان یکی از روشهایی است که بدین منظور به کار میرود.میشود
 الگوریتم.سلول خورشیدي در مقدار توان مرجع است؛ که مقدار این توان مرجع بر اساس شرایط عملیاتی و الزامات شبکه تعیین میشود
 الگوریتمهاي. ولتاژ گام را محاسبه کرده و در نهایت ولتاژ مرجع را نیز بهدست میآورد،پی شنهادي پس از مشاهده و تشخیص شرایط عملیاتی
 الگوریتم، در این راستا. ناپایداري ناشی از تغییر شرایط محیطی و دینامیک آهسته میباشند،پیشین داراي معایبی همچون نوسانات توان
 ممکن است بهدلیل عبور ابرها شرایط محیطی ناپایداري بهوجود بیاید، بهعنوان مثال.پیشنهادي معایب الگوریتمهاي قبل را برطرف میسازد
 بلکه داراي دینامیک سریع و دقت باالیی بوده و در عین، الگوریتم پیشنهادي نهتنها نوسانات توان را به حداقل میرساند،که در این وضعیت
.حال پایداري خود را نیز حفظ میکند
 ولتاژ گام، نوسانات توان، فتوولتائیک، شرایط عملیاتی، ردیابی انعطافپذیر توان، الزامات شبکه:کلیدواژهها
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Abstract
The widespread access to energy sources in photovoltaic systems has made these types of systems considered from
the passive defense point of view and can be an efficient alternative to fossil fuels in the event of special and
abnormal conditions. Since the efficiency of photovoltaic systems changes drastically with changing the angle of
radiation, the need for appropriate control techniques to achieve the desired power is considered necessary and
inevitable. Flexible power point tracking algorithm is one of the techniques used for this purpose. The purpose of
this algorithm is to adjust the output power of the solar cell in the reference power value. The reference power value
is determined based on operating conditions and network requirements. The proposed algorithm, after observing
and detecting operating conditions, calculates the step voltage and finally obtains the reference voltage. The
previously proposed algorithms have disadvantages such as power fluctuations, instability due to changing
environmental conditions and slow dynamics. In this regard, the proposed algorithm eliminates the disadvantages of
the previous algorithms. For example, environmental conditions may be unstable due to the passage of clouds. In
this situation, the proposed algorithm not only minimizes power fluctuations, but also has fast dynamics and high
accuracy, while maintaining its stability.

Keywords: Network requirements; Flexible power point tracking; Operating conditions; Photovoltaic; Power
Oscillations; Step voltage

*Corresponding Author Email: a_dehestani@mut.ac.ir

Advanced Defence Sci.& Technol., 2021, 4, 419-429.

تولید توان ثابت در مزارع خورشیدی با استفاده از یک اگوریتم کنترلی،سید حامد کاظمی و همکاران

 .1مقدمه
آمار و سوابق جنگهاي گذشته حااکی از ایان اسات کاه پدافناد
عامل به تنهایی قادر به مقابله با سالح هاي مدرن و مخرب جهات
جلوگیري از اثرات ویرانگر آن بر مراکاز حیااتی ،حسااس و مهام
نبوده و لذا بکارگیري اصول و معیارهاي پدافند غیرعامل می تواند
به تکمیل زنجیره دفاعی ،کمک مؤثر و قابل توجهی داشاته باشاد.
صنعت برق هر کشور بهعناوان فنااوري زیرسااختی در اداره اماور
کشور ،بسیار حساس و حیاتی بوده و در اولویتهاي اولیه تهااجم
دشمن قرار دارد .تجربیات و نتایج جنگ هاي اخیر نشان می دهاد
که خسارت وارده ناشی از تهاجم دشمن باه تأسیساات زیربناایی
برقی ،از کار افتادن کارخانهها حیااتی و اساسای کشاور ،وقفاه در
فعالیت پایگاه هاي حساس نظاامی باوده و از ساوي دیگار ،قطاع
طااوالنی ماادت باارق شااهروندان ،تضااعی روحیااه آنااان و فشااار
غیرمستقیم بر دستگاههاي نظامی کشور را بهدنبال خواهد داشت.
تجربه جنگ ایران و عراق نشان داده است که نیروگاههاا ،خطاو
انتقال و پستهاي برق از جمله اولین تأسیساتی هستند که ماورد
آسیب قرار می گیرند .در طول جنگ تحمیلی پانج نیروگااه مهام
کشور در مجموع بیش از  20بار مورد تهاجم جنگندههاي دشامن
قرار گرفتند ] .[1با توجه به مباحث فوق ،ضرورت تقویت و ارتقاا
شاخصهاي پدافند غیرعامل در صنعت برق بیش از پیش احساس
می شود .اصول پدافند غیرعامل در حوزه تولیاد انارژي الکتریکای
عبارتاند از :مکانیابی ،استتار یا اختفا ،پراکندگی و مقاومسازي یا
استحکام .استفاده از منابع تولید انرژي در مقیاس کوچک ،میازان
وابستگی به شابکه هااي گساتردهي بارق را کااهش خواهاد داد.
سرمایه گذاري و توساعه مناابع تولیاد پراکناده مزایاایی از قبیال
تنوعبخشی به منابع و حاملهاي انرژي ،عدم وابستگی به یاک یاا
دو حامل انرژي (بخصوص در شرایط تحریم) ،مهیاسازي سااختار
بازار برق ،افزایش بازده تولید انرژي از طریق تولید هم زمان برق و
حرارت را بههمراه دارد .لذا سامانههاي فتوولتائیک بهدلیال ارتقاا
شاخص پراکندگی ،از دیدگاه پدافند غیرعامل منابعی اساتراتییک
بهشمار رفته و می تواند جایگزین خوبی براي سوخت هاي فسایلی
باشد .عالوهبر موارد فوق ،از دیگر مزایاي سامانههااي فتوولتائیاک
می توان به طول عمر زیاد (حدود  20ساال( ،قابلیات اساتفاده در
سامانههاي متحرک ،نگهداري آسان ،قابلیت نصب و راه انادازي در
شرایط جغرافیایی خاص مانند مناطق کوهستانی و صعب العباور و
عدم وابستگی به شبکه در نقا دوردست اشاره نمود .دالیل فاوق
موجب شده است که استفاده از فنّاوري فتوولتائیک در سالهااي
اخیر رونق قابلتوجهی یابد .اماا از جملاه چاالشهااي پایش رو،
تغییرات مشخصاات ولتااژ-جریاان و تاوان خروجای رشاته هااي
فتوولتائیک  (PV)1با تغییر تابش نور خورشید و دما است .بر ایان
اساس ،الگوریتمهااي ردیاابی نقطاه حاداکثر تاوان  (MPPT)2در
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بیشتر کاربردها بهمنظور به حداکثر رساندن توان استخراجشاده از
یک سامانه  ،PVو افزایش بازده کلی تبدیل توان استفاده میشوند
] .[2چندین الگوریتم  ،MPPTکاه از نظار عملکارد و پیچیادگی
کامالً با هم متفاوت هستند ،در مقاالت مختل معرفای شادهاناد
] .[9-3هاار روش داراي مزایااا و معایااب مختلفاای از جنبااههاااي
گوناگون مانند بازدهی محاسباتی ،سرعت ردیاابی نقطاه حاداکثر
توان ،عملکرد تحت وضعیت سایه جزئی و نوسانات توان در حالت
پایدار میباشند .از بین الگوریتمهاي  ،MPPTالگوریتم اغتشاش و
مشاهده  ،[12-10] (P&O)3و الگوریتم رسانایی افزایشی (INC)4
] ،[14 ،13بیشااترین اسااتفاده را دارنااد .در [ ]16 ،15نشااان داده
شده است که عملکرد ردیابی ایان دو الگاوریتم در هار دو حالات
اسااتاتیکی و دینااامیکی یکسااان اساات .در بعضاای از مقاااالت،
روش هاي مادرنی مانناد الگاوریتمهااي مبتنایبار روش کنتارل
پیشبین [ ]18,17و یا الگوریتمهایی متکی بر هاوش محاساباتی،
همچون کنترلکننده فازي [ ]19و کنترلکننده مبتنیبار شابکه
عصبی ] ،[20ارائه شدهاند .اما بهطور کلی نصاب و راهانادازي هار
چااه بیشااتر نیروگاااههاااي فتوولتائیااک متصاال بااه شاابکه
 ،(GCPVPPs)5درصورتیکاه ظرفیات بارق شابکه ثابات بماناد،
ممکن است منجربه اضافه ولتاژ در شبکه بارق در زماانهااي اوج
تولید شود (بهعنوان مثال ساعات ظهر در یک روز) ] .[21بهمنظور
مقابله با مسائلی از این قبیل ،کدهاي شبکه و یا اساتانداردها باه-
صورت پیوسته بهروزرسانی می شوند ] .[23,22بهعنوان مثال کاد
شبکه کشور دانمارک نیازمند یاک نیروگااه  GCPVPPsباا تاوان
باالتر از  kVA 11است تا در صورت لزوم ،توان خروجی را به یک
مقدار خاص محدود نماید ] .[22با محدود کاردن تاوان خروجای
 ،GCPVPPsاز توان اضاافی موجاود مایتاوان باراي کاربردهااي
جانبی استفاده کرد .عالوهبر این ،کنترل محدوده توان که بهعنوان
تولیدکننده توان ثابت نیاز شاناخته مای شاود ] ،[24,21کنتارل
میزان ذخیره توان ] [25و کنترل میزان سرعت رمپ ]( [26همان
کنترل ساط شایب دار تاوان) ،توساط اناواع کادهاي شابکه در
 GCPVPPsصورت می گیرد .بنابراین الگوریتمهاي ردیاابی نقطاه
حداکثر توان موجاود در  GCPVPPsبایاد توساط الگاوریتمهااي
ردیابی انعطافپذیر توان  (FPPT)6جایگزین شوند تا این ملزومات
برآورده شوند.
بهمنظور مقایسه بهتار و درک نحاوه عملکارد الگاوریتمهااي
 ،FPPTشکل ( )1ارائه شاده اسات .در شاکل ( ،)1نحاوه ردیاابی
نقطه حداکثر/انعطافپذیر توان در یک نیروگاه فتوولتائیاک نشاان
داده شااده اساات .بااا توجااه بااه شااکل ( )1در طااول حالاات
عملکرد  ،FPPTاگر مقدار توان مرجع ( Pfpp7که توسط اپراتورهاي
Perturb & Observe
Incremental Conductance
Grid-Connected Photovoltaic Power Plants
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شبکه تعیین می شود) بزرگتر از بیشاترین تاوان موجاود باشاد،
الگوریتم  FPPTمانند الگوریتم هاي ردیاابی حاداکثر تاوان عمال
کرده و نقطه حداکثر توان  (MPP)1را ردیابی میکند .اما اگر Pfpp
کوچکتر از  MPPباشد نقطه عملکرد رشته  PVبه سمت راست یا
چپ  MPPمنتقل شده (باهترتیاب باهصاورت  FPP-rو  )FPP-lو
الگوریتم  FPPTتوان ثابت  Pfppرا ردیابی میکند.

عملکرد سامانه ارائهشده در شکل ( )2به این صورت اسات کاه در
ابتدا آرایه  ،PVورودي هاي تابش و دما را گرفته و این انرژي را به
برق  DCتبدیل کرده و در اختیار سامانه قرار میدهد.

شکل  .2نماي کلی مدار و ساختار کنترلی یک  GCPVPPSدومرحلهاي

شکل  .1ردیابی نقطه حداکثر /انعطافپذیر توان در یک نیروگاه
فتوولتائیک

چندین الگوریتم  FPPTدر مقاالت مختل ارائه شاده اسات.
برخی از این الگاوریتمهاا تجهیازات ذخیارهسااز انارژي اضاافی،
خازنها و موارد مشابه را براي تأمین وییگیهاي مورد نیاز در نظر
مایگیرناد [ .]27 -29دساتهي دیگاري از الگاوریتمهااي FPPT
موجود ،یا کنترلکننده ولتاژ سامانه  PVرا براي باهدسات آوردن
FPPTتغییر میدهند [ ]33-30یا مستقیماً ولتاژ مرجع مربو به
توان مرجع  Vfpp-l) PVیا  )Vfpp-rرا محاسبه میکنند که در شکل
( )1نشان داده شده است ] .[34الگوریتم  FPPTپیشنهادي در این
مقاله ،عالوهبر اینکه مایتواناد باراي اساتخراج حاداکثر تاوان از
رشتههاي  PVمورد استفاده قرار گیرد ،قادر است تاوان  PVرا بار
اساس تقاضا به مقدار مورد نیاز نیز محدود نماید .الگوریتم FPPT
پیشنهادي در حالیکه در طول حالت عملکرد محدودکنناده تاوان
به دینامیک سریع دست مییابد ،هنگام کار در حالت  MPPTنیاز
عملکردي مشابه با عملکرد الگوریتمهاي  MPPTمعمولی خواهاد
داشت .محاسبه زمان گام براي هماه حالاتهااي عملیااتی ثابات
اساات؛ کااه درنتیجااه از پیچیاادگی طراحاای کنتاارلکننااده بااراي
حالتهاي مختل عملیاتی می کاهد .عالوهبر این ،الگوریتم FPPT
پیشنهادي قادر است نقطه عملیاتی پنل  PVرا به سمت راست یاا
چپ  MPPانتقال دهد .این قابلیات مایتواناد در GCPVPPهااي
تااکمرحلااهاي و دومرحلااهاي اجرایاای شااود .عملکاارد الگااوریتم
پیشنهادي بر یک  GCPVPPدومرحلهاي تکفاز  3کیلو ولتآمپار
ارزیابی شده است که شاماي کلای آن در شاکل ( )2نشاان داده
شده اسات .ساامانه  GCPVPPدومرحلاهاي شاامل یاک ایناورتر
تمام پل متصل به شبکه است کاه ملزوماات اتصاال باه شابکه را
فراهم میسازد .مبدل تقویتکنناده  dc-dcنیاز کنتارل  FPPTرا
براي سامانه فراهم میکناد؛ در حالیکاه تاوان مرجاع ماورد نیااز
 (Pref)2از کنترلکننده شبکه محاسبه و اخذ میشود .بهطور کلای
Maximum Power Point
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سپس در مسیر یک دیود یکسوساز قرار داده شاده تاا از برگشات
جریان جلوگیري کناد .پاس از عباور از آن ،انارژي الکتریکای در
خازن ذخیره شده و سبب ایجااد جریاان در سال خواهاد شاد.
جریان عبوري از سل  ،متناسب با حالت کلیدزنی که توسط حلقه
کنترلی تعیین مای شاود ،مسایر خاود را انتخااب مایکناد .ایان
کلیدزنی بهگونهاي انجام می شاود کاه تاوان مرجاع درخواساتی،
ردیابی گردد .پس از آن ،جریان از طریق دیاود بعادي باه خاازن
میرسد که این خازن نقش صافکننده شاکل ماوج ولتااژ را ایفاا
میکند .در نهایت ،ولتاژ  DCبهکمک اینورتر متناوب شده و پاس
از عبور از فیلتر  LCLبه شبکه تحویل داده میشود .شارح دقیاق
این ساختار قبال گزارش شده است [.]25
در این بخش دالیل اهمیت نیروگاههااي فتوولتائیاک از دیاد
پدافند غیرعامل و ضرورت افزایش بازده کاري آنها مورد بررسای
قرار گرفت .همچنین ،مروري بار کارهااي پیشاین و مقدماهاي از
الگااوریتم پیشاانهادي هاام ارائااه گردیااد .در بخااش دوم ،اهااداف
الگوریتم پیشنهادي و چگونگی رفع معایب الگوریتمهااي پیشاین
توضی داده می شاود .در بخاش ساوم ،اصاول کاارکرد الگاوریتم
پیشنهادي شامل تشخیص مد عملیاتی (گذرا یاا مانادگار) ،نحاوه
محاسبه ولتاژ گام و نیز نحوه محاسبه ولتاژ مرجع ارائه خواهد شد.
در ادامه ،در بخش چهارم نتایج شبیه سازي الگاوریتم پیشانهادي
شامل نمودارهااي ردیاابی تاوان و ولتااژ تحات شارایط مختلا ،
بررسی میگردد .درنهایت ،در بخش پنجم مقاله ،نتیجهگیري کلی
تحقیق حاضر ارائه خواهد شد.

 .2اهداف الگوریتم کنترلی پیشنهادی
وجود مشکالتی از قبیال ناپایاداريهااي ناشای از تغییار شارایط
محیطی ،نوسانات توان ،اضافه ولتاژ و اضافه باار در الگاوریتمهااي
پیشین موجب شده که هدف الگوریتم پیشنهادي رفع این معایب
و دستیابی به دینامیک ساریع باشاد .در واقاع هادف از کنتارل
الگوریتم  ،FPPTتنظیم توان خروجی سامانه فتوولتائیک است تاا
در یک نقطه خاص ثابت شود .معموالً الگاوریتم  FPPTمبتنایبار
روش  P&Oعمااداً ولتاااژ  PVرا از  MPPدور ماایکنااد تااا تااوان
خروجی را کاهش دهد .شکل ( -3ال ) این موضاوع را باهخاوبی
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) ولتاژ ( Vpv)k–1ولتاژ PV

نشان میدهد .با توجه به شکل ( -3ال
در زمااان  t = (k − 1)Tاساات؛ کااه  kنشااانگر kامااین بااازهيِ
نمونهبرداري و  Tزمان نمونهبرداري است .سپس ولتااژ مرجاع باه
) Vpv(kدر  t = (k − 1)Tتغییر کرده و کنترلکننده ولتااژ  PVرا
به این مقدار در زمان  t = kTتنظیم میکند .بر این اساس ،تاوان
لحظهاي پنل  PVاز ) Ppv(k–1به ) Ppv(kتغییر مینمایاد .در ایان
شاارایط ،تغییاارات ولتاااژ داراي مقاادار منفاای اساات ،یعناای
 ،𝑉𝑝𝑣(𝑘) − 𝑉𝑝𝑣(𝑘 − 1) < 0که منجرباه تغییارات مثبات تاوان
خواهااد شااد ) .(𝑉𝑝𝑣(𝑘) − 𝑉𝑝𝑣(𝑘 − 1) > 0دلیاال ایاان اخااتالف
عالمت ولتاژ و توان ،شیب منفی نماودار در سامت راسات MPP
است که موجب می شود تغییرات ولتااژ و تغییارات تاوان هماواره
قرینه باشند .با توجه به شکل ( -3ال ) ،بر اساس مثبت یا منفای
بودن تغییرات ولتاژ و جریان ،الگوریتم  FPPTبراي کااهش ولتااژ
در این مرحله تصمیم دیگري میگیرد که منجرباه افازایش تاوان
 PVشده و به توان مرجع نزدیکتر مای شاود .باا ایان وجاود ،باا
کاهش سریع تابش ممکن است خطاهاي ردیاابی بزرگای پدیادار
شود که در شکل ( -3ب) نشان داده شده است .با توجه به شاکل
( -3ب) ،الگااوریتم  FPPTدر لحظااهي  t = (k − 1)Tولتاااژ را
کاهش می دهد اماا کااهش ساریع تاابش در فاصاله زماانی باین
 t = (k − 1)Tو  t = kTمنجربه کاهش تاوان  PVخواهاد شاد.
مقدار مطلق کاهش توان ناشی از کاهش تاابش ،از مقادار مطلاق
افزایش تاوان ناشای از تغییار ولتااژ  PVبیشاتر اسات .از ایانرو،
تغییرات توان منفی خواهد شد و الگوریتم مرساوم  FPPTممکان
است براي مرحله بعد تصمیم اشتباهی بگیرد .ولتاژ و منحنیهااي
توان پنلهاي  PVدر حین کار  FPPTو در حالت پایدار در شاکل
( )4آورده شده است.
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شکل ( -3ال ) قابل مالحظه است ،ولتاژ متناظر با توان مرجاع،
 Vp–refاست .با توجه به شکل ( -4الا ) ،در زماان t = (k − 1)T
الگوریتم محاسبه ولتاژ مرجع ،یاک ولتااژ مرجاع باهصاورت (–k
 Vref)1تعری میکند .بهعالوه ،یک اندازهگیري اضافی براي ولتااژ
و توان  PVهم در لحظه  t = (k − 12) Tانجام مایشاود .پاس از
آن ،کنترلکننده براي تنظیم ولتاژ  )Vpv( PVدر نیم دوره تنااوب
نمونهبرداري طراحی شده است .در نتیجه ولتااژ  Vpvدر لحظاهي
 ،t = (k − 12) Tبااه مقاادار مرجااع مربوطااه ،یعناای (،Vref)k–1
می رساد و تاوان خروجای  )Ppv( PVنیاز باه

مقادار (Ppv)k–0/5

افزایش مییابد .بین زماانهااي  t = (k − 12) Tو  ،t = kTولتااژ
مرجع از طریق الگوریتم محاسبه ولتااژ مرجاع تغییار نمایکناد.
بنابراین  Ppvدر این بازه ثابت میماند.
با توجه باه بحاثهااي فاوق ،باهمنظاور شناساایی تغییارات
محیطی (تابش و دما) دو پارامتر تعریا مایشاود .پاارامتر اول
dp1باااوده و تغییااارات تاااوان باااین لحظاااات  t = (k − 1)Tو
 t = (k − 12) Tرا محاسبه مینماید .یعنی داریم:
()1

1

)dp1 = Ppv (k − ) − Ppv (k − 1
2

پااارامتر دوم هاام  dp2اساات کااه تغییاارات تااوان بااین لحظااات
 t = (k − 12) Tو  t = kTرا محاسبه میکند .یعنی داریم:
()2

1

) dp2 = Ppv (k) − Ppv (k −
2

شکککل  .3تااأثیر تغییاارات ولتاااژ مرجااع باار پناالهاااي  PVدر طااول
(ال ) شرایط محیطی ثابت (ب) تغییرات سریع تابش

در شکل ( -4ال ) می توان دید که نقطه عملیاتی در حالات
پایدار در اطراف  Pcpg1در حال نوساان اسات .هماانطاور کاه در
Constant Power Generation

1

شکل  .4اندازهگیريهاي اضافی متوالی در ال ) شرایط محیطی ثابت
ب) تغییرات سریع تابش
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بدیهی است که در حالت پایدار ،یعنی شارایطی کاه تاابش ثابات
باشد dp2،نزدیک به صفر است .از آنجاییکاه ولتااژ  PVدر باازهيِ
 t = (k − 12) Tتا  t = kTتغییر نمیکند ،قابل استنتاج است کاه
مقدار نسبتاً بزرگ  dp2ناشی از تغییر شرایط محیطی است .تاأثیر
تغییرات سریع تابش در پارامترهاي فوق در شکل ( -3ب) نشاان
داده شده است .جریان نقطه عملیاتی در پنل  PVدر همان نقطاه
عملیاتی ،مانند شکل ( -4ال ) است .با ایان وجاود ،یاک کااهش
خطی سریع تابش در نظر گرفته شده است .بهعالوه ،ولتاژ مرجاع
در زمان  t = (k − 1)Tبر روي مقدار ) Vref (k–1تنظیم میشود.
درحالیکه توان  Ppvبهدلیل کاهش تابش ،بهمقادار ( Ppv)k–0/5در
لحظه  t = (k − 12) Tکاهش می یابد .در باازه  t = (k − 12) Tتاا
 t = kTولتاژ مرجع تغییر نمیکند؛ اما تاوان  PVکااهش خواهاد
یافت .درنتیجه dp1 ،در این شرایط منفی خواهد بود؛ درحاالیکاه
در حالت پایدار مثبت است .همچنین  dp2نیز با دامنه نسبتاً زیااد
منفی است که نشاندهناده نموناهاي از اثار تغییارات در شارایط
محیطی است؛ اگرچه در حالت پایدار مقدار آن نزدیاک باه صافر
است .الزم به ذکر است که  dp1شامل اطالعات مرباو باه تغییار
توان است که این امر خاود ناشای از ترکیاب اثار تغییار تاابش و
تغییرات عمدي در ولتاژ مرجع اسات .اساتفاده از پاارامتر  dp1در
محاسبه ولتاژ مرجع مای تواناد در اثار تغییارات محیطای ،نقطاه
عملیاتی را به یک جهت نادرست منتقل کند .بنابراین پاارامتر dp
براي جدا کردن اثر تغییرات محیطی از اثر تغییرات عمادي ولتااژ
مرجع ،بهصورت زیر تعری میشود:
dp = dp1 − dp2
()3
تغییر در پارامترهاي محیطی (تابش و دما) در یک دوره محاسابه،
خطی فرض مایشاود .همچناین ،هرگوناه تغییار در پارامترهااي
محیطی منجربه تغییر توان  PVمیگردد .با خطای فارض کاردن
این تغییرات محیطی (در هار دوره محاسابه) ،اثار ایان تغییارات
برروي پارامترهاي  dp1و  dp2یکسان خواهد بود .لذا باا توجاه باه
رابطه ( ،)3تأثیر تغییرات محیطی بر پارامتر  dpاز بین مایرود .در
نتیجه ،پارامتر  dpفقط اطالعات مربو به تغییرات توان  PVناشی
از تغییرات ولتاژ مرجع را دربر میگیرد .به ایان ترتیاب الگاوریتم
محاسبه ولتاژ مرجع ،در حالتی که شرایط محیطای باهسارعت در
حال تغییر است ،مسیر اشتباه را ردیابی نمیکند.

 .3الگوریتم پیشنهادی تولید توان ثابت
بلوک دیاگرام الگوریتم تطبیقی  FPPTپیشانهادي در شاکل ()5
نشان داده شده است .پارامترهاي  Ppvو  Vpvبا یک نموناهبارداري
با تناوب ) T = 2 (sاندازهگیري میشوند .الزم به ذکار اسات کاه
نمونه برداري اضافی باعث افزایش پیچیدگی محاساباتی الگاوریتم
نمیشود .الگوریتم تطبیقی  FPPTپیشنهادي از سه بخش تشکیل
شده است که با یک دوره محاسبه  Tاجرا میشود .در مرحلاه اول
مد عملیاتی سامانه ( PVبه عناوان مثاال حالات گاذرا یاا حالات
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ماندگار) مشخص میگردد .این مورد براي دستیابی به دینامیاک
سریع در طی نوسانات گذرا و توان پایین در مدهاي حالت پایادار
الزم است .خروجی بلوک «ارزیابی مد عملیاتی» بهعناوان ورودي
بلوک «محاسبه ولتاژ گام» استفاده می شود .پس از آن ،الگاوریتم
محاسبه ولتاژ گام تطبیقی براي محاسبه ولتاژ گام با توجه به ماد
عملیاتی و تغییر پارامترهاي توان  PVوارد عمل مایشاود .مقادار
ولتاژ گام محاسبهشده توسط این بلاوک باهعناوان ورودي بلاوک
«محاسبه ولتاژ مرجع» ،جهت تعیین ولتاژ  PVمرجع و بهمنظاور
تنظیم توان  PVدر مقدار مرجع آن استفاده می شود .اجرا و نحوه
عملکرد این قسامتهاا در اداماه باه تفصایل ارائاه مایشاود .در
الگوریتم پیشنهادي ،تغییرات ولتاژ  PVبین مراحل محاسبه فعلی
و قبلی بهصورت زیر تعری میشود:
)dv = Vpv (k) − Vpv (k − 1
()4
چنانچه تغییرات ولتاژ روند صعودي داشته باشد مقدار  dvمثبات،
و اگر روند نزولی داشته باشد مقدار  dvمنفی خواهد بود .پاارامتر
 dvدر تعیین ولتاژ گام نقش به سزایی دارد که در بخاش  2-3باه
تفصیل شرح داده میشود.

 .1-3الگوریتم ارزیابی مد عملیاتی
در روش مورد استفاده ،دو مد عملیاتی عماده وجاود دارد کاه در
شکل ( -6ال ) نشان داده شده اسات .تاوان آساتانه  (dpth)1نیاز
جهت ایجاد تفکیک بین دو مد عملیاتی تعری میشاود .بار ایان
اساس ،مدهاي عملیاتی مذکور بهصورت زیر قابل توصی هستند:
dp∗ ≤ dpth
حالت ماندگار:
()5
∗
dp ≥ dpth
حالت گذرا:
() 6
که در آن خطاي * dpبهصورت زیر تعری میشود:
dp∗ = Ppv (k) − Pref
()7
t = kT

در عبارت فوق Ppv(k) ،تاوان  PVلحظاهاي در لحظاهي
است .در حالت پایدار ،خطاي * dpنزدیک به صفر است .درحالیکه
در حالت گذرا بهدلیل تغییر در زاویه تاابش خورشاید ایان خطاا
میتواند نسبتاً بزرگ باشد .با توجه به شکل ( ،)6در شارایطی کاه
سامانه  PVدر وضعیت  MPPکار کند ،روابط ( )5و ( )6مایتواناد
منجربه انتخاب اشتباه مد عملیاتی شاود .ایان وضاعیت تحات دو
شر زیر ممکن است اتفاق بیافتد:
ال ) کنترلکننده طوري تنظیم شده باشد که به جاي کار کاردن
در وضعیت  ،FPPTحداکثر توان را از سامانه  PVاساتخراج کناد.
در این حالات کنتارلکنناده ،حاداکثر تاوان  PVدر دساترس را
بهعنوان توان مرجع در نظر میگیرد( .شکل ( -6ب))
ب) بهخاطر سایه جزئی یا دالیل دیگر ،حداکثر تاوان  PVموجاود
 ،(Pmpp)2از توان مرجع ثابت در حین کار  FPPTکوچکتر شود.
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شکل  .5بلوک دیاگرام الگوریتم تطبیقی تولیدکننده توان ثابت
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دو مورد فوق در شکل ( -6ب) نشان داده شدهاند .الگوریتم
محاسبه ولتاژ مرجع قادر است ولتاژ  MPPرا در شرایط فوق
محاسبه نماید.

* dpمنفی گردد ) .(dp∗ < 0بهمنظاور دساتیاابی باه دینامیاک
سریع ،این وضعیت بایستی بهعنوان حالات گاذرا در نظار گرفتاه
شود.
بعد از تشخیص مد عملیاتی ،پارامتر  αبه شرح زیر خواهد بود:
()8
()9

حالت ماندگار:
حالت گذرا:

α=0
α=1

مهم ترین مزیت این الگوریتم ،کاهش نوسانات توان در مقایسه باا
الگوریتمهاي  MPPTمتداول است.
 .2-3اصول محاسبه ولتاژ گام

شکل  .6مدهاي عملیاتی مختل

از سامانه  PVتولیدکننده توان ثابت

(ال ) در حالت ماندگار(ب)  MPPدر حالت ماندگار و توان مرجع از
حداکثر توان  PVموجود بیشتر است (ج)  MPPدر حالت گذرا و توان
مرجع از حداکثر توان  PVموجود کمتر است

بهمنظور دستیابی به نوسانات توان مشابه یا کوچکتر ،در مقایسه
با الگوریتمهاي متداول  ،MPPTباید اطمینان حاصل کرد که ایان
شرایط بهعنوان حالت کار پایدار طبقهبندي می شود .با توجاه باه
 )dpدر  MPPنزدیک باه صافر
اینکه شیب منحنی پنلهاي ( P-V
dv

 dpبا یک مقدار آستانه (Thr)1مقایسه میشاود
است ،مقدار مطلق
dv
تا در صورت نزدیک باودن نقطاه عملیااتیِ فعلای باه  ،MPPایان
موضوع مشخص شود .اگر نقطه عملیاتی به وضعیت  MPPنزدیک
 ،(dpمیتوان نتیجه گرفت که سامانه  PVدر حالت
نباشد )< Thr
dv
گذرا قرار دارد .الزم به ذکر است کاه اگار نقطاه عملیااتیِ فعلای
نزدیک به  MPPباشد ،دو حالت مختل مایتواناد اتفااق بیافتاد:
ال ) با توجه با شکل ( -6ب) ،توان مرجع از  MPPبزرگتر باشد.
این وضعیت باید به عنوان حالت ماندگار در نظار گرفتاه شاود .باا
توجه به ( ،)7در این مد عملیاتی * dpمثبت خواهد بود.
ب) توان مرجع در زمان محاسبه فعلی از  Pmppکوچکتر باشد .باا
این وجود ،با توجاه باه شاکل ( -6ج) ،نقطاه عملیااتی هناوز در
وضعیت  MPPقرار دارد .این شرایط عملیاتی موجب میشاود کاه
Threshold

1

نحوه تعیین ولتاژ گام ) (Vstepدر طراحای الگاوریتم  FPPTبسایار
حائز اهمیت است .اگر  Vstepخیلی بزرگ باشد ،دینامیک سریع در
حالت گذرا حاصل می شود؛ اما در حالت مانادگار نوساانات تاوان
زیاد خواهد بود .از طرفای هام اگار  Vstepخیلای کوچاک باشاد،
نوسانات توان در حالت ماندگار کاهش خواهد یافت؛ اما دسترسی
به دینامیک سریع در حالت گذرا امکانپذیر نخواهد بود .بنابراین،
جهت محاسبه ولتاژ گام مطلوب در هر لحظه ،الگاوریتم مناسابی
ارائه میشود .یکای از اهاداف الگاوریتم  FPPTپیشانهادي ،ارائاه
عملکرد مشابه در مقایسه با الگوریتمهاي  MPPTمتداول است .در
این راساتا ،یاک ولتااژ گاام ثابات کاه ولتااژ گاام بهیناه جهات
عملکرد  MPPTاست ،میتواند در الگوریتم  FPPTاستفاده شود:
()10

Vstep = Vstep−b

در رابطه فوق Vstep-b ،ولتاژ گام بهینه براي عملکرد  MPPTاست.
زمانیکه ولتاژ گام ثابت  Vstep-bجهت اجراي الگوریتم  FPPTبه
تصویب رسید ،دینامیک سامانه در محیطهایی که بهسرعت در
حال تغییر هستند ،آهسته میشود .چون شیب منحنی  P-Vدر
اطراف  MPPنزدیک به صفر است .درنتیجه ،یک ولتاژ گام
بزرگتر باید در حالت گذرا استفاده شود تا دینامیک سامانه بهبود
یابد .اصالح ولتاژ گام میتواند طبق رابطه زیر انجام شود:
()11

Vstep = α × Vstep−b + (1 − α) × Vstep−tr

که در آن  Vstep-trولتاژ گام مربو به حالت گذرا بوده و بزرگتر از
 Vstep-bاست .اما این الگوریتم هنوز داراي دو ایراد است:
ال ) عملکرد  FPPTدر سمت راست  MPPبا مناابع تاوان نسابتاً
کوچک ،حتی اگر ولتاژ گاام برابار باا  Vstep-bشاود ،چاون شایب
منحنی زیاد است ،منجربه نوسانات بزرگ توان خواهاد شاد .ایان
امر به این معنی است که مقادیر ولتاژ گام کوچاکتار بایاد باراي

 dpبزرگتر استفاده شوند تا نوسانات توان
نقا عملیاتی با مقادیر
dv
همچنان اندک باقی بماند.
ب) دینامیک گذرا میتواند منجربه انحراف زیاد توان لحظهاي از
توان مرجع (خطاهاي توان) شود .با توجه به شکل ( -7ال )

تولید توان ثابت در مزارع خورشیدی با استفاده از یک اگوریتم کنترلی،سید حامد کاظمی و همکاران

استفاده از مقادیر ولتاژ گام کوچک ،زمان پاسخ را افزایش میدهد.
از طرف دیگر ،با استفاده از مقادیر زیاد ولتاژ گام در حالت گذرا،
ممکن است نقطه عملیاتی فراتر از ناحیه پایداري باشد که در آن
نوسانات توان زیاد خواهد بود .شکل ( -7ب) موضوع فوق را به
خوبی نمایش میدهد .در این وضعیت ،نقطه عملیاتی فراتر از
ناحیه حالت ماندگار نوسان میکند .براي حل این مشکالت،
الگوریتم محاسبه ولتاژ گام بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
dp
× ] ∗Vstep = [α (1 − k1 || ||) + (1 − α)k2 × dp
dv

()12

Vstep−tr

که در آن  αتوسط الگوریتم ارزیابی مد عملیااتی در بخاش قبلای
مشخص شده و  k1و  k2نیز ثابتهایی هستند کاه در جادول ()1
مقادیر آن ها آمده است .در این روش مقدار  Vstepبه خطااي باین
تاوان لحظااهاي و تاوان مرجااع بسااتگی دارد .در حالات گااذرا بااا
خطاهاي بزرگ ،ولتاژ گام نیز بزرگ می شود کاه موجاب کااهش
زمان پاسخ خواهد شد .بنابراین زمانی که توان  PVبه مقدار مرجع
آن نزدیک می شود ،ولتاژ گام کوچک خواهاد شاد .شاکل ( -7ج)
این موضوع را به خوبی نشان میدهد.
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 .3-3اصول محاسبه ولتاژ مرجع
الگوریتم محاسبه ولتاژ مرجع براي طارح پیشانهادي در شاکل 5
ارائه شده است .اگر توان لحظاهاي ساامانه کمتار از تاوان مرجاع
باشد ،یعنی  ،𝑑𝑝∗ < 0از الگوریتم  P&Oمرسوم استفاده میشاود
تا نقطه عملیاتی در راستاي افزایش توان بهسمت  MPPسوق یابد.
اگر توان لحظه اي از توان مرجع بیشاتر باشاد ،بار اسااس ناحیاه
عملیاتی در نظر گرفته شده ،یعنی طارف راسات یاا چاپ ،MPP
ولتاژ مرجع بهترتیب افزایش یا کاهش مییابد .عملکارد الگاوریتم
 P&Oبه این صورت است که در ابتدا مقدار  dpارزیابی مایشاود.
اگر فرض کنیم که مقدار آن مثبت باشد ،دو وضعیت پیش خواهد
آمد .یا مقدار  dvمثبت است که در این صورت بایاد مقادار ولتااژ
گام را به ولتاژ مرجع قبلی اضافه کرد و بهعنوان ولتاژ مرجع جدید
در نظر گرفت ،یا اینکه مقدار  dvمنفی است کاه در ایان صاورت
باید مقدار ولتاژ گام را از ولتاژ مرجع قبلی تفریق کرد و باهعناوان
ولتاژ مرجع جدید لحاظ نمود .اما اگار مقادار  dpرا منفای فارض
کنیم ،یا مقدار  dvمثبت است کاه در ایان صاورت ولتااژ مرجاع
جدید از تفاضل ولتاژ مرجع قبلی از ولتاژ گام بهدست میآید ،و یا
اینکه مقدار  dvمنفی است که در این صورت ولتاژ مرجع جدید از
حاصل جمع ولتاژ مرجع قبلی و ولتاژ گام بهدست خواهد آمد .به-
عبارت دیگر ،اگر  dpو  dvهم عالمت باشند ،مقدار ولتااژ گاام باه
ولتاژ مرجع قبلی اضافه میشود و بهعنوان ولتاژ مرجاع جدیاد در
نظر گرفته میشود و اگر  dpو  dvغیر هامعالمات باشاند ،مقادار
ولتاژ گام از ولتاژ مرجع قبلی تفریق و بهعنوان ولتاژ مرجع جدیاد
در نظر گرفته میشود.

 .4نتایج شبیهسازی

شکل  .7اصول الگوریتم محاسبه ولتاژ گام در طول حالت گاذرا (الا )
ولتاژ گام ثابت کوچک (ب) ولتاژ گام ثابت بزرگ (ج) ولتاژ گاام تطبیقای
پیشنهادي

در جدول ( )1پارامترهاي سامانه  PVدومرحلهاي متصل به شبکه
آمده است .همچنین عملکرد الگوریتم  FPPTپیشنهادي تحت
تغییر سریع تابش در شکل ( )8ارائه شده است .شکل ( -8ال )
ردیابی توان مرجع تحت تغییرات سریع تابش و با فرض
)𝑤𝑘(  𝑃ref = 2را نشان میدهد .همانطوریکه پیش از این اشاره
شد ،اگر بیشترین توان موجود از توان مرجع کمتر باشد ،الگوریتم
پیشنهادي مانند الگوریتمهاي  MPPTمرسوم عمل کرده و Pavail1
را ردیابی میکند .اما بعد از اینکه حداکثر توان موجود از مقدار
 Prefفراتر رود ،الگوریتم پیشنهادي در حالت  FPPTعمل کرده و
توان مرجع را ردیابی میکند .شکل ( -8ب) ردیابی توان مرجع را
تحت تغییرات سریع تابش و با فرض )𝑤𝑘(  ،𝑃ref = 1نشان
میدهد .با دقت در شکل ( -8ال ) و ( -8ب) میتوان دریافت که
ردیابی توان مرجع در حالتیکه مقدار )𝑤𝑘(  𝑃ref = 2باشد ،بهتر
صورت گرفته است .الزم به ذکر است که حالتهاي گذراي ایجاد
شده در شکل ( -8ب) بهدلیل تغییرات ناگهانی  Pavailنسبت به Pref
Instantaneous Maximum Available Power from the PV Panels

1
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است .این حالتها در الگوریتمهاي پیشین بسیار بیشتر بوده و در
الگوریتم پیشنهادي سعی بر کاهش آنها شده است .همچنین
حالتهاي گذراي مذکور در شکل ( -8ال ) نیز قابل مشاهده
هستند اما بهدلیل اختالف کمتر  Pavailو  Prefاین خطاها مقدار
کمتري دارند.
در شکل ( -9الا ) تغییارات ولتااژ  PVدر الگاوریتم
پیشنهادي تحت شرایط تغییر صعودي توان مرجع ماورد بررسای
قرار گرفته است .همچنین در شکل ( -9ب) نیز تغییرات توان PV
در الگوریتم  FPPTپیشنهادي تحت شارایط تغییار نزولای تاوان
مرجع بررسی شاده اسات .باا دقات در شاکل ( -9ب) مایتاوان
دریافت که با وجود تغییرات پی درپی در توان مرجع ،عمل ردیابی
بهخوبی صورت گرفته است و پاسخ دینامیکی سریعی نیز حاصال
شده است.
FPPT

شکل  .8عملکرد الگوریتم  FPPTپیشنهادي تحت تغییر سریع تابش (ال ) توان
مرجع برابر با )( 2 (kwب) توان مرجع برابر با )1 (kw

توان و دینامیک آهسته را برطرف میسازد .عالوه بر ماوارد فاوق،
ردیابی توان دلخواه توسط الگوریتم پیشنهادي سبب شده اسات
که نگرانی هایی مانند اضافه ولتاژ و اضافه بار ،که در الگوریتمهااي
پیشین وجود داشت ،از بین برود.
جدول  .1پارامترهاي سامانه  PVدومرحلهاي متصل به شبکه
مقدار

نماد

پارامتر

)1000(uF

Cpv

خازن سمت

PV

)1100(uF

Cdc

خازن لینک

DC

)2(V

Vstep-b

0/0015

K1

0/003

K2

0/008

K1

0/006

K2

100 W

dpth

با توجه به مباحث فاوق و باا دقات در شاکلهااي ( )8و ()9
می توان دریافت که الگاوریتم پیشانهادي ،معایاب الگاوریتمهااي
پیشین همچون ناپایداري ناشی از تغییر شرایط محیطی ،نوسانات

پارامترهاي محاسبهي ولتاژ گام در سمت راست
پارامترهاي محاسبهي ولتاژ گام در سمت چپ
توان آستانه

بهمنظور مقایسه بهتر الگوریتم  FPPTپیشنهادي با الگوریتمهاي
پیشین ،جدول ( )2ارائه شده است .در جدول ( )2الگوریتم
پیشنهادي از نظر بازده محاسباتی ،سرعت ردیابی ،قیمت و
پیچیدگی ساختار با الگوریتمهاي رایج مقایسه شده است .در
الگوریتم  FPPTپیشنهادي ،ازآنجا که محاسبه زمان گام براي همه
حالتهاي عملیاتی ثابت است ،درنتیجه پیچیدگی طراحی
کنترلکننده به نسبت کاهش یافته است .هر یک از الگوریتمهاي
فوق ،با توجه به وییگیهایی که دارند ،میتوانند در کاربردهاي
خاصی مورد استفاده قرار گیرند .الگوریتم پیشنهادي با توجه به
بازدهی و سرعت ردیابی آن ،میتواند در نیروگاههاي فتوولتائیک
متصل به شبکه بهمنظور تولید توان ثابت مورد استفاده قرار گیرد.
جدول  .2مقایسه الگوریتمهاي پیشین با الگوریتم پیشنهادي
پیچیدگی

قیمت

سرعت

بازدهی

الگوریتم

ساده

گران

متغیر

متوسط

روش ]10[ P&O

متوسط

گران

متغیر

متوسط

رسانایی افزایشی
[]13

پیچیده

گران

سریع

خیلی باال

کنترلکننده
فازي[]19

ساده

ارزان

متوسط

پایین

ولتاژ مدار باز []35

پیچیده

گران

آهسته

باال

جریان رفت و
برگشتی []36

متوسط

ارزان

متوسط

پایین

جریان اتصال کوتاه
[]37

متوسط

گران

خیلی
سریع

خیلی باال

الگوریتم پیشنهادي

شکل  .9عملکرد الگوریتم  FPPTپیشنهادي تحت تغییر توان مرجع
(ال ) تغییرات صعودي ولتاژ (ب) تغییرات نزولی توان

ولتاژ گام بهینه در عملکرد

MPPT
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