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  چكيده  
 
) بر روي P&Oاين مقاله پياده سازي الگوريتم انحراف و مشاهده ( در

FPGA  هـاي خورشـيدي   حـداكثر تـوان سـلول   نقطـه  ، براي رديـابي
با استفاده از زبان توصـيف سـخت    P&Oبررسي شده است. الگوريتم 

 spartan3s400مدل  FPGAطراحي شده و بر روي  VHDLافزاري 
هاي اصلي اين الگوريتم يتپياده سازي شده است. مز Xilinxشركت 

هـاي  يژگيها با وآسان، و تلفيق آن سازيينه پايين و پيادهجمله هزاز 
FPGA كه ،اعث شده استبسازي كنترل كننده به عنوان بستر پياده 

 ، حداكثر توان دريـافتي ميلي ثانيه 3از  در كمترسيستم طراحي شده 
درصـد   95يشـتر از  بازده ب ورا به بار تحويل دهد  از سلول خورشيدي

مقاله موارد تجربـي و سـاخت يـك     نخود نشان دهد. در ادامه اي را از
MPPT .مورد بررسي قرار خواهد گرفت 

، P&O تميالگـور  ك،ييـ ، سلول فتوولتاMPPT واژه هاي كليدي :
FPGA  

  
  

  مقدمه -1
روز با افزايش تقاضاي انـرژي  بههاي فتوولتاييك روزاستفاده از سيستم

د. فراواني و در دسترس بودن اين انرژي آن را به يكي ترش مي يابسگ
از مهم ترين منابع انرژي تجديدپذير تبـديل كـرده اسـت. متاسـفانه،     

  سيستم هاي فتوولتاييك دو مشكل بزرگ دارند:
 12راندمان تبديل انرژي بسيار پاييني دارند (در عمل بين  - 

 درصد). 42و تحت شرايط خاص 

خورشيدي وابسته به شـرايط  توان توليدي حاصل از سلول  - 
غيرخطي مختلفي مانند : شـدت تـابش خورشـيد، دمـاي     

 محيط و مشخصه بار است.

با توجه به اينكه حـداكثر تـوان دريـافتي از سـلول هـاي خورشـيدي       
 صورت وابسته به متغيرهاي غيرخطي مختلفي است، الزم است كه به
كننـده)  پيوسته حداكثر توان دريافتي از سـلول (بـه وسـيله كنتـرل     

اي بـر روي روش  در سال هاي اخير تحقيقـات گسـترده   رديابي شود.
هاي كنترل دريافت حداكثر تـوان از سـلول هـاي خورشـيدي انجـام      

حـداكثر تـوان   نقطه گرفته است كه به آن ها روش هاي دنبال كننده 
)MPPT  اخص ) اطالق مي شود. تفاوت عمده روش هاي فـوق در شـ

سانات حول نقطه بيشينه تـوان در  وهايي همچون سرعت همگرايي، ن
و تعـداد تجهيـزات انـدازه گيـري     حالت دائم، هزينه و پيچيدگي اجرا 

]. روش هاي پيشنهادي دنبال كننـده حـداكثر   1د نياز مي باشد [مور
روش  -1گروه دسته بنـدي كـرد :    3توان را مي توان به طور كلي در 

ر مستقيم. هاي غيروش -3هاي هوشمند مصنوعي  روش-2مستقيم  
]، P&O] (2در گروه اول روش هـايي همچـون انحـراف و مشـاهده (    

  ] قرار دارند.4] و هدايت افزايشي [3افزايش توده اي [
، عملكـرد قابـل قبـولي دارنـد و بـه      P&Oهاي گروه اول ماننـد  روش

راحتي قابل پياده سازي هستند. ولي از طرف ديگر روش هايي ماننـد  
از خود نشان مي دهنـد ولـي در كـل    هوش مصنوعي عملكرد بهتري 

يي با كارايي باال پياده سازي پيچيده تري دارند و نسبتاً به پردازنده ها
كـاهش قيمـت و همچنـين افـزايش كـارايي مـدارات       احتياج دارنـد.  

ديجيتال باعث افزايش استفاده از آن ها در كنترل مدارات قدرت شده 
  ].7-5است [

FPGA ترتيبـي ماننـد ميكروكنترلرهـا از     در مقايسه با پردازنده هاي
بسيار زيادي برخوردار است و با موازي سـازي   real-timeمزيت هاي 

و اجراي قسمت هاي مختلف برنامه به صورت همزمان از چيپ هـاي  
DSP  هم عملكرد بهتري از خود نشان مي دهد. از آن جايي كه توابع

هسـتند،   FPGAمختلف قابل مجتمـع سـازي بـر روي چيـپ هـاي      
FPGA   ها هزينه پياده سازي كمتري نسبت بـهDSP     هـا كـه فقـط
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 FPGAقادر به محاسبات توابع خاص خود هستند را دارند. همچنين 
ها قادر به برنامه ريزي مجدد در هر زمان و بهبود و تغييـر برنامـه در   
حين اجراي برنامه هستند. ايـن قابليـت پيكربنـدي مجـدد، انعطـاف      

ند كه ايـن قابليـت را بـه سيسـتم كنتـرل      پذيري بااليي فراهم مي ك
MPPT       مي دهد كه به راحتـي الگـوريتم و برنامـه خـود را در حـين

 FPGAروز رساني كند. به همـين داليـل از   اجراي برنامه اصالح و به
-براي كاهش تجهيزات در مدارات كليدزني سرعت باال اسـتفاده مـي  

  شود. 
سـازي بـه صـورت     گي و سهولت پيـاده به علت ساده P&Oالگوريتم 

شود. در اين مقالـه طراحـي   استفاده مي MPPTگسترده براي كنترل 
يك سيستم كامل رديابي حداكثر توان سلول خورشيدي با استفاده از 

و در نظـر گـرفتن    Buckاز نـوع   DC/DCو مبـدل   P&Oالگوريتم  
تمام جوانب ساخت آن مورد بررسي قرار گرفته است. كنتـرل كننـده   

ــن  ــال اي ــر روي ديجيت شــركت  spartan3s400 FPGAسيســتم ب
Xilinx .پياده سازي شده است  

  
  P&Oمدل فتوولتاييك و الگوريتم  - 2

سيستم فتوولتاييك معمولي شامل دو قسمت است. منبع فتوولتاييك 
مي كنـد و قسـمت مـدار قـدرت كـه       DCكه تابش را تبديل به توان 

د نظـر  مـور  DCو  ACجريان و ولتاژ خروجـي سـلول را بـه مقـادير     
ديل مي كند. راندمان سلول هاي خورشيدي بسيار پـايين اسـت. از   بت

اين رو وظيفه اصلي تحقيقات در الكترونيـك قـدرت در ايـن زمينـه،     
انتقال حداكثر توان خروجي سلول بـه بـار اسـت. در نتيجـه رديـابي      
ماكزيمم توان به علت تغييرات جريان و ولتاژ سلول بـر اثـر تغييـرات    

  ايي الزم و ضروري است.شرايط آب و هو
  

  مدل و مشخصه ماژول فتوولتاييك : -2-1
 شده است. نشان داده 1مدار معادل يك آرايه خورشيدي در شكل 

 

 
  : مدار معادل يك سلول خورشيدي1شكل 

 

) 4) تـا ( 1جريان آن را نيز مي توان به كمك روابـط ( -مشخصه ولتاژ 
  است. متغير روابط توضيح داده شده 1بدست آورد. در جدول 
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  : متغيرهاي روابط سلول خورشيدي1جدول 
 I              جريان خروجي سلول فتوولتائيك (آمپر)                         

                                            Vسلول فتوولتائيك (ولتاژ)         ولتاژ خروجي 

 Id       جريان ناشي از برخورد فوتونهاي نور بر سلول فتوولتائيك (آمپر)  

  Io       جريان نشتي ديود (آمپر)                                                 

                   C19-10×60217/1                              (qبار الكترون(
   J/K23-10×3806503/1                            (       Kثابت بولتزمن(

                      T(كلوين)                                            p_nدماي پيوند 
 Ns                                    تعداد سلولهاي سري شده                  

  VT        ولتاژ حرارتي                                                              
  

مشخصه هاي الكتريكي سـلول خورشـيدي مـدل     2 و جدول 2شكل 
LC80-12M  شركتLORENTEZ     كه در اين كـار اسـتفاده شـده

مي شود تحت شـرايط   است را نشان مي دهد. همان طور كه مشاهده
تابش و دماي مختلف اين منحني ها در حال تغيير هسـتند. بنـابراين   
 ابزاري الزم است كه به وسيله آن حداكثر توان توليدي توسط سـلول 

  رديابي كرد. را
  

  
 جريان سلول خورشيدي مدل- : منحني مشخصه ولتاژ2شكل 

 )LC80-12Mبه ازاي دما و تابش هاي مختلف (  
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  رامترهاي الكتريكي ماژول فتوولتاييك: پا2جدول 
 LC80-12M               مشخصات                                           

  W               (                                                80حداكثر توان (
  V                          (                                    2/17حداكثر ولتاژ (

  A                             (                                 6/4حداكثر جريان(
  A                                    (                       5جريان اتصال كوتاه(

   V                                      (                       6/21ولتاژ اتصال باز(
 
  

  الگوريتم انحراف و مشاهده -2-2
، الگـوريتم  MPPTيتم ها براي پيـاده سـازي   ريكي از ساده ترين الگو

P&O  نشان داده شده است. 3است. فلوچارت اين الگوريتم در شكل 

 

 
 P&O: فلوچارت الگوريتم 3شكل 

 

سلول مثبـت   ولتاژ-با توجه به اين فلوچارت، اگر انحراف منحني توان 
0باشد (

dv

dp   به اين معني است كه با افـزايش نسـبت (D )duty 

cycle مقدار افزايش توان در جهت مثبت خواهد بود و انحراف ايجاد (
 Dشده در جهت رسيدن به مقدار ماكزيمم است. اين افزايش نسـبت  

كـه ايـن نسـبت منفـي شـود      تـا اين تا زمـاني ادامـه پيـدا مـي كنـد      

)0
dv

dp(.  افزايش نسبت  حالتدر اينD    باعث دور شـدن از نقطـه
سعي  Dدر اين زمان الگوريتم با كاهش نسبت . حداكثر توان مي شود

. ايـن رونـد در   )4(شـكل  در رسيدن به مقدار حداكثر توان مـي كنـد  
حول نقطه حداكثر توان ادامه پيدا مي كند كه باعث ايجاد نوسـان در  

وابسـته بـه    duty cycleازه تغييـرات نسـبت   اين نقطه مي شود. انـد 
. به صورت متداول وقتي از روش سلول است ولتاژ-شيب منحني توان

P&O معادله  ولتاژ-براي بررسي شيب منحني توان استفاده مي شود
  ) مورد بررسي قرار مي گيرد.5(
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سلول خورشيدي در دما و  ولتاژ-ان: تاثير انحراف ايجاد شده در منحني تو4شكل 

  ]8تابش ثابت [
تحـت تـاثير دو پـارامتر سـرعت همگرايـي و ميـزان        Dاندازه نسـبت  

نوسانات قابل قبول حول نقطه حداكثر توان است. كه بـراي محاسـبه   
ل توجه كـرد. انـدازه   وسل ولتاژ -اين نسبت بايد به شيب منحني توان

مي شود در حالي كه  MPPباعث همگرايي سريع در  Dبزرگ نسبت 
باعث ايجاد نوسانات بزرگ در اين نقطه نيز خواهد شد. نسـبت هـاي   

D  كوچك سرعت همگرايي را كاهش مي دهند و در مواقعي كه تابش
خورشيد سريع تغيير مي كند ايجـاد مشـكل مـي كننـد ولـي باعـث       

  خواهد شد. MPPكاهش نوسانات حول 
  
  پياده سازي - 3

است كه خروجي  DC/DC، يك مبدل حداكثر تواننقطه يك ردياب 
نقطـه  خورشيدي را طوري تنظيم مي كند كه مستقل از بار در  سلول

حداكثر توان كار كند. وظيفه اصلي آن تنظيم ولتاژ خروجي سلول به 
  تناظر با حداكثر توان قابل تحويل به بار است.ميك مقدار 

مدار تجربي سـاخته   6و شكل  سيستم طراحي شده معماري 5شكل 
د. اين سيستم از سه بلوك اصلي تشـكيل شـده   نرا نشان مي ده شده

پيـاده سـازي    P&Oيك كنترل كننده ديجيتال (الگـوريتم   -1است: 
دو مبدل آنالوگ به ديجيتال كه جريـان و   -FPGA.( 2شده بر روي 

يـك مبـدل    -3 الوگ را به مقادير ديجيتال تبـديل مـي كنـد.   نولتاژ آ
DC/DC  از نوعBuck.  
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   MPP كنندهاختار يك سيستم كنترل: س5شكل 

  

  
  : نمونه مدار ساخته شده6شكل 

  :صه هر بلوك توضيح داده مي شوددر ادامه به صورت خال
: كنترل كننـده مهـم تـرين بلـوك در ايـن      كنترل كننده ديجيتال-1

اطالعات را بر اساس مقـادير ورودي   سيستم است كه وظيفه پردازش
 VHDLبه زبان توصيف سخت افزاري  P&Oبر عهده دارد. الگوريتم 

بارگزاري شـده اسـت.    spartan3s400 FPGAنوشته شده و بر روي 
 ، مــديريت كــالك،P&O(الگــوريتم  VHDLمــاژول هــاي مختلــف 

PWM نشــان داده شــده اســت. مــاژول هــاي  7) در شــكلVHDL 
شبيه سازي،  Xilinxشركت  ISEو  modelsimتوسط نرم افزارهاي 

كنترل كننـده ديجيتـال پيـاده سـازي      .سنتز و پياده سازي شده اند
انـدازه   Vpvو ولتـاژ   Ipvحداكثر توان را بر اسـاس جريـان   نقطه شده 

سـيگنال   duty cycleگيـري شـده رديـابي كـرده و در خروجـي آن      
PWM  اعمالي به مبدلBuck   .جزييـات منـابع    را تنظيم مـي كنـد

به طـور خالصـه بيـان شـده      3سنتز در جدول سخت افزاري و نتايج 
  است.

 

 
 FPGAسنتزشده برروي  P&Oالگوريتم  RTL: نماي 7شكل 

  
 FPGAبرروي  P&O : جزييات پياده سازي الگوريتم3ول جد

P&O algorithmDetails 
73 (1%)Number of  slices Flip Flops 
104 (1%)Total Number of 4 input LUTs 
1 (6%)Number of MULT 18*18s 
205376 Total memory usage (KB) 
120.511 Maximum Frequency (MHz) 
56.05Power consumption (mw) 

 
بـا توجـه بـه اينكـه سـرعت پـردازش       نالوگ به ديجيتـال:  آمبدل  -2

هاي كنتـرل  بسيار زياد است و همچنين در حلقه FPGAاطالعات در 
هاي آنـالوگ بـه   جود آمده متوجه مبدلديجيتال بيشترين تاخير به و

لوگ به ديجيتالي انتخـاب شـود كـه    ا بايد مبدل آناذديجيتال است. ل
همزمان كند. در اين مدار از مبدل آنالوگ به  FPGAتواند خود را با ب

سـرعت  استفاده شده است كـه بـا    TDA8703 هشت بيتي يتالجدي
4.43 MHz كنــد. در  توانــد از ســيگنال ورودي نمونــه بــرداريمــي

 نكـات بايـد   A/Dمدارات تجربي براي تعيين فركانس كـالك مبـدل   
ــادي را  ــر  زي ــه ب ــرخ نمون ــد: ن ــرخ  A/Dداري در نظــر گرفــت مانن (ن

(فركـانس كليـدزني)، نسـبت تغييـرات      PWMنايكويست)، فركانس 
duty cycle فركانس كاري ،FPGA  و همچنين مقادير سلف و خازن

آنها در حالـت پايـداري.    مشخصه و Buckبه كار رفته در مدار مبدل 
از سنسـور   خورشيدي مدار براي نمونه برداري از جريان سلولدر اين 

استفاده شده اسـت. بـر خـالف     ACS712-05Bجريان اثر هال مدل 
 مقـدار گيري ولتاژ يك مقاومت سري اندازه كه با روش ساده و قديمي

دقت بـاالتري  ، سنسورهاي جريان از را اندازه گيري مي كردند جريان
 منفـي  براي تعيين مقدار جريان برخوردار هسـتند و همچنـين از اثـر   

  .ندنكجلوگيري مياضافه كردن يك مقاوت اضافه به مدار 
 بااي براي رسيدن به نقطه حداكثر توان: ، واسطهDC/DCمبدل  -3

در  فقـط  فتوولتائيك، در هر لحظه سلول ولتاژ-مشخصه توان به توجه
 حال چنانچه. نمود دريافت آن از را توان بيشترين توانمي نقطه يك

 كـه  در صـورتي  تنهـا  شـود  متصل بار به مستقيماً فتوولتائيك سلول
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 باشـد،  توان نقطه حداكثر در جريان بر ولتاژ تقسيم با، برابر بار اندازه

(با توجه به اصـل  شود مي دريافت فتوولتائيك سلول از توان بيشترين
  .انتقال توان)

  
  ولتاژ سلول فتوولتائيك و بار الكتريكي-مشخصه توان :8شكل 

  

 در ولتاژ مشـخص -توان منحني يك براي كه دهد مي نشان 8شكل 

 اهـم  3 با برابر آن متصل به بار كه صورتي در تنها استاندارد، شرايط

 طرفـي  شود. از مي فتوولتائيك دريافت سلول از توان بيشترين باشد،

 دريافتي توان شود متصل آن به تقيماًاهم مس 3 از غير باري چنانچه

 نقطـه  آنجـايي كـه   از حال بود. نخواهد فتوولتائيك، حداكثر سلول از

 محيطي همواره در حال تغيير اسـت  تغييرات شرايط با توان حداكثر

 سـلول  بـه  متصـل  بـار  بيشـترين تـوان،   دريافـت  جهـت  اسـت  الزم

 امكـان   مـالً ع امـر  ايـن  كه تغيير كند آن با متناسب نيز فتوولتائيك

 گردد تغذيه فتوولتائيك سلول است توسط قرار كه باري و نبوده پذير

 سـلول  كـه  ايگونـه  بـه  واسـطه،  يك از بنابراين استفاده است. ثابت

 و ثابـت  بـار  ازاء تـوان، بـه   بيشـترين  توليـد  به را مجبور فتوولتائيك
انواع  از مقاالت گوناگون در .]9[ است ضروري كند، تغييرات محيطي

 دريافـت حـداكثر   براي واسطه عنوان به DC/DCهاي مبدل مختلف

در ايـن مـدار از مبـدل     شـود.  مـي  استفاده فتوولتائيك سلول از توان
استفاده شده است كه وظيفه تبديل ولتاژ  Buck  كاهنده ولتاژ از نوع

 زا  مـدار   ندر ايـ   برعهده دارد. ي سلول را به محدوده ولتاژ بارخروج
IC   درتقـ   درايـور  IR2113     بـراي درايـو كـردنMosfet   قـدرت

)IRF540.سلف  و مقادير ) استفاده شده استL=105µH   و خـازن
محاسـبه   30KHو فركـانس   10µF Cin ،  =2200µF  Cout=هـاي  

 .نشان داده شده است 9در شكل  Buckشده است. مدار مبدل 
 

 
 Buck: مدار مبدل 9شكل

 
  نتايج تجربي -4

را از صفر درصـد شـروع بـه     duty cycleع سيستم كنترل براي شرو
و بـا   =D %56/1  افزايش مي كند. در اين كار مقدار انحراف هـر پلـه  

انتخاب شده است. در هر كالك كنترل كننده  )26=64بيت ( 64دقت 
كنـد و  ديجيتال از مقادير ولتـاژ و جريـان سـلول نمونـه بـرداري مـي      

ده شده از كـالك قبـل   ها يعني توان را با مقادير خوانحاصل ضرب آن
را تعيـين   D مقـدار انحـراف   P&Oمقايسه كرده و بر اساس الگوريتم 

. تا اينكه توان خروجي سلول بـه مقـدار حـداكثر خـود برسـد      كندمي
هـاي ولتـاژ و جريـان سـلول     شكل مـوج  همگراييچگونگي  10شكل 

خورشيدي در نقطه حداكثر توان و مدت زمان رسيدن به اين نقطه را 

 يط (شـدت تـابش   تحت شرا
2m

w600   نشـان مـي   38 ℃و دمـاي (

همان طور كه مشاهده مي شود شكل موج هاي خروجي سـلول   دهد.
داراي نوسـان   duty cycleبر اثر كليـدزني مـدار قـدرت و تغييـرات     

كـه حاصـل ضـرب     MPPدر حالـت   )Ppvاند. شكل موج تـوان ( شده
قابـل   11 قسـمت بـااليي شـكل    در است هاي جريان و ولتاژسيگنال

براي نشان دادن شكل مـوج جريـان از يـك مقاومـت     (مشاهده است. 
  .)استفاده شده است R=0.1Ωسري با مقدار 

  

  
  : چگونگي همگرايي ولتاژ و جريان سلول خورشيدي در مقادير بهينه10شكل 
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طه شكل موج هاي (توان، ولتاژ و جريان) خروجي سلول خورشيدي در نق: 11شكل 

  حداكثر توان
  

هاي ولتاژ و جريان خروجـي سـلول   جزييات بيشتر سيگنال 12شكل 
همان طور كه مشاهده مـي شـود ولتـاژ     خورشيدي را نشان مي دهد.

(و  آمپـر  54/2ولت و جريان آن با ميـانگين   32/17سلول با ميانگين 
 (بـا نوسـانات كوچـك     =D%64/67و در آمپـر)  13/3حداكثر جريـان  

3±% ∆D= در  تـوان  نتـايج انـدازه گيـري    پايداري رسيده اسـت. ) به
  آورده شده است. 4جدول 

 

  
 هاي ولتاژ و جريان خروجي سلول: جزييات سيگنال12شكل 

  
  اي: مقادير اندازه گيري شده توان لحظه4جدول 

گيري شدهمقدار اندازه                      توان                                                  
      w  (                                      78/51( ايلحظه حداكثر توان

 w           (                             36/40( ايلحظه توان  قلحدا

                 w(                                       08/44اي (ميانگين توان لحظه
  

 ، كنترل كننده بـه خـوبي   2ل و منحني شك 4جدول با توجه به نتايج 
رديـابي   ms7/2 در مـدت زمـان بسـيار كوتـاه     را نقطه حداكثر توان 
  % توان را به بار انتقال داده است.95 بيشتر ازكرده و با راندمان 

  
  نتيجه گيري - 5

حـداكثر تـوان بـراي دريافـت     نقطه در اين مقاله يك سيستم رديابي 
و  P&Oورشـيدي بـا اسـتفاده از الگـوريتم     بيشترين توان از سلول خ

FPGA    به طور كامل طراحي و پياده سازي شـد. الگـوريتمP&O   بـا
در حـدود يـك درصـد از    گي پياده سازي فقـط چيـزي   توجه به ساده
-و يكي از بهترين گزينـه  را اشغال كرده FPGAري ازمنابع سخت اف

-كنتـرل انتخاب، در مواردي كه مقدار مساحت سخت افزاري در  هاي

نـد  اهكننده مهم مي باشد است. نتايج تجربي به دست آمده نشان داد
حـداكثر تـوان را    و در كمترين زمان ممكـن  كه اين سيستم به خوبي

با توجه  FPGAدهد. استفاده از رديابي كرده و آن را به بار انتقال مي
به مصرف انرژي پايين و سرعت عملكرد بااليي كه دارد (نتايج جـدول  

مجدد و مـوازي سـازي   ربنديهمچنين قابليت هايي از قبيل پيك ) و3
كنتـرل   هـاي بـه عنـوان پردازنـده    هـا بهترين گزينـه  يكي از دتوانمي

هـا رو  روز گرايش به اسـتفاده از آن بهيجيتال باشد كه روزدهاي كننده
  به افزايش است.
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