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  نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشدپایان

  هاي الکتریکیقدرت و ماشینرشته مهندسی برق گرایش الکترونیک

بع نقطه حداکثر توان من براي ردیابیبین  کارگیري کنترل پیش به

با نسبت افزاینده DC-DCمبدل با استفاده از یک  PVتولید توان 

  تبدیل ولتاژ باال

  

  :پژوهشگر

لوزاده گلاس رحیمعب  

:استاد راهنما

  مجددکتر عادل اکبري

  دکتر فرزاد صداقتی

  :استاد مشاور

  پوردکتر مجید حسین

  1397ماه بهمن 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

افزاینده با نسبت  DC-DCبا استفاده از یک مبدل  PVبین براي ردیابی نقطه حداکثر توان منبع تولید توان کارگیري کنترل پیشبه  :نام پدیدآور و عنوان



  لوزاده گلعباس رحیم/ تبدیل ولتاژ باال

  مجد، دکتر فرزاد صداقتیدکتر عادل اکبري  : راهنماان استاد

  پوردکتر مجید حسین  :مشاور استاد

  27/11/1397  :دفاعتاریخ

  .ص 60  : اتتعدادصفح

  2519824/گروه مهندسی برق و کامپیوتر  :نامه شماره پایان

  :چکیده

باعـث  DC-DCمبـدل  . نظر انتخاب شداند، مبدل موردمناسبهایی که در کاربرد فتوولتائیک نامه با مطالعه ساختار مبدلپایاندر این : هدف

در سـمت   متناسب با سطح ولتاژ فشار ضـعیف شـبکه توزیـع   اندازهکمتري دارد به ولتاژ با  اندازهکه  PVشود که ولتاژ حاصله از سیستم می

ـ ارد و با تغییـرات شـرایط جـو   ی ندثابتمقدارکه نقطه حداکثر توان با توجه به این. افزایش یابد PVشبکه تبدیل شده، بازده سیستم  ر ي متغی

-روش .گردداستفاده  )MPPT(بایستی از روش ردیابی نقطه حداکثر توانبراي آنکه از سیستم فتوولتائیک حداکثر انرژي دریافت شود، ،است

هـاي مختلفـی   کـار ه امـروزه راه کـ جااز آن .مطرح است که هرکدام مزایا و معایب خودشان را دارنـد  MPPTهايهاي متنوعی براي الگوریتم

ایجـاد  بهمنظـور  بینکنتـرل پـیش  ثیر تأدراین پژوهش نیز به بررسی . شودهاي ردیابی حداکثر توان ارائه میبهمنظور بهبود عملکرد الگوریتم

  .روش مشاهده و تغییر پرداخته شده استبه MPPTالگوریتم بهبود در عملکرد 

با  افزاینده DC-DCهاي و استفاده از مبدل MPPTکارگیري روش کنترلحداکثر انرژي خورشید، بهبراي استفاده از :شناسی پژوهشروش

بـراي فـراهم سـاختن شـرایط      با بهره ولتاژ بـاال  افزاینده هايست و در این میان مطالعه درباره نحوه کنترل مبدلمتداوالکامالً بهره ولتاژ باال

  .رسدضروري به نظر می ي خورشید، امريتر استفاده از انرژمطلوب

هـایی  ها، نقطه ضعفهاي متمایز نسبت به سایر الگوریتمالگوریتم ردیابی نقطه حداکثر توان با روش مشاهده و تغییر در کنار ویژگی:هایافته

عملکرد حالت دائمی و افـزایش   توان به بهبودها میاز جمله آن .گرددبین رفع میهم دارد که بخش وسیعی از آن با استفاده از کنترل پیش

  .اشاره کردMPPTدقت در 

گیري از حداکثر انرژي خورشید و کارایی الگوریتم بین باعث بهبود عملکرد سیستم فتوولتائیک در بهرهاستفاده از کنترل پیش: گیرينتیجه

در ساختار الگوریتم ردیـابی حـداکثر تـوان باعـث کـاهش میـزان        به کار رفته بینبدین معنی که کنترل پیش.گرددتوان می حداکثر ردیابی

توانیم اختالف مقدار توان استحصال شده را با حـداکثر تـوان قابـل استحصـال از     همچنین با این روش می. گرددمی PVهاي نوسان منحنی

  .شوددر حد بسیار مطلوبی کاهش دهیم که این امر باعث افزایش دقت ردیابی می PVآرایه 

  بین، کنترل پیشبا بهره باال هاي افزاینده ولتاژ، مبدلMPPTسیستم فتوولتائیک، :هاي کلیدي اژهو

  

  



کلیات- ١- ١

محیطی  به خطرات زیست ، منجرمانند آناستفاده انبوه از منابع مختلف انرژي تجدیدناپذیر مانند ذغال سنگ، نفت و 

گرفتن رشد تقاضاي انرژي در جامعه نظر با در. اي شده استثیرات گلخانههوا، گرم شدن کره زمین و تألودگی مانند آ

هاي سوختی و فتوولتائیک الزم کنونی، توجه به توسعه منابع انرژي پاك و تجدیدپذیر مانند انرژي باد، سلول

DE(هاي تولید انرژي پراکنده رود سیستم انتظار می .]4و5[است
اي بر بازار انرژي جهان در آینده  ثیر قابل مالحظه، تأ)1

PV(شامل فتوولتائیک  عموماً DEهاي  سیستم. نزدیک داشته باشد
FC(هاي سوختی ها، سلول توربین ، بادي، میکرو)2

3( 

ي ها هاي تولید انرژي پراکنده در زمان سیستمجهت افزایش بهره تولید انرژي در .باشند تراقی میموتورهاي درون اح و

انرژي تولیدي در زمان نیاز . شوند نظر گرفته میدرهاي ذخیره انرژي متعددي نظیر باتري و چرخ لنگر  سیستم،باري کم

این، در  عالوه بر. برد هاي پرهزینه را از بین می تواند به شبکه منتقل شود که این امر نیاز به ژنراتورها و نیروگاه می

، وایی، دریایی، ارتباطات راه دور و حمل و نقل برقیرد در صنایع فضایی، ههاي مستقل مورد کارب بسیاري از سیستم

  .]2[این منابع انرژي، کاربرد دارند

آسانی با یک شبکه الکتریکی سازگار نیست، لذا تمام  حال، ولتاژ خروجی تولیدي این منابع بسیار کم است و به این با

با بهره ولتاژ باال،  DC-DCیا یک مبدل قدرت ویژه هاي الکترونیک سیستماز هاي تولید انرژي پراکنده سیستمژيتکنولو

که امکان اتصال مستقیم به شبکه را داشته و یا براي مصارف نهایی مناسب  طلوببراي تبدیل توان تولیدي به توان م

ل گسترش براي رفع قاب که قدرت پیشرفتهکترونیکتوسعه یک واسط الهمین دلیل است که به. کنندباشد، استفاده می

مان مناسب باشد، خواهد ت اطمینان بهبود یافته و راندبلیتر، قا با طراحی ماژوالر، هزینه پایین هاي مختلفتوان نیاز

عالوه  DC-DCمبدل این ].6و7[پذیر را نیز بهبود بخشد هاي انرژي تجدید سیستم خدمتتوانست هزینه کلی و تداوم 

  .]8[کندبر افزایش ولتاژ خروجی منابع انرژي تجدیدپذیر، عمل کنترل الزم در برابر تغییرات بار و خط را نیز فراهم می

٤تـوان  حـداکثر ي ، استفاده از روش ردیابی نقطـه PVهاي با توجه به بازده کم سیستم 
MPPT)(    بـراي اطمینـان از

 لیدلبهعبارت دیگر  به. ]9و10[هاي خورشیدي، در دسترس باشد الزم استاینکه حداکثر انرژي خورشید حاصل از پنل

عدم سـتم یدر مدل س مبناي آن که وبریدیخورش يهاهیتوان آرا -و ولتاژ  انیجر -ولتاژ  يهایمنحن یرخطیغ يهایژگیو

نقطـه  ،لـذا  گذارندثیر مـی روي تـوان خروجـی سیسـتم تـأ    که بـر  وجود دارد هایی شامل دما و تابش خورشیدي قطعیت

 يهـا سـلول  حـداکثر  تـوان بـرداري از بهـره یبرابنـابراین  .بـه نقطـه کـار وابسـته اسـت      بودهبلکـه حداکثر تـوان، ثابـت ن  

  .استتوان  نقطه حداکثریابیرد ،هاروش نیاز کارآمدتر یکی،يدیخورش

-اصــطالحکنترلپیش. باشــدمــیبــین مــدلکنتــرل پــیشموضــوع دیگــري کــه در ایــن پــژوهش مــورد توجــه اســت، 

رونــــــــــــــــــــــد،   معنایکاربردیکروشکنترلیواحدنیســــــــــــــــــــــت؛بلکهاین بینبــــــــــــــــــــــه

حداقلرساندنتابعهدف،بهشکلیصریحازمدل یابیبهسیگنالکنترلوبابه هایکنترلیاستکهبهمنظوردست الزدامنهوسیعیازروشمتشکّ

٥اســــــــــتراتژي. کنــــــــــدفرآینداســــــــــتفادهمی
MPC بسیارشبیهبهروشکنترلیکوسیلهنقلیهاســــــــــت. 

ــتوبادرنظررانندهازمسیرمر ــیلهنقلیه جعمطلوببراییکافقکنترلیمحدودآگاهاس ــیلهنقلیه (گرفتنمشخصاتوس  )مدلذهنیازوس

کردنمسیرمرجعاســتفادهکند برایــدنبال)دادن ســرعتگرفتن،ترمززدنیاتغییرجهت (گیردازکدامروشــکنترلی تصـمیممی 

  .شود تکرارمی٦افقخزشیندوباحالتتنهااعمالکنترلیاولیهانجامشدهوبرایتصمیماتکنترلیبعدیهمینرو، هربازهزمانی در.

                                                                                                                                                                
١Distributed Energy  
٢PhotoVoltaic  
٣Fuel Cell  
٤Maximum Power Point Tracking  
٥Model Predictive Control  
٦Receding Horizon  



  بین در ردیابی نقطه حداکثر توان سیستم فتوولتائیککارگیري کنترل پیشبه  2

    ضرورت انجام پژوهش- 1-2

  : تواند در دو موضوع زیر خالصه شود می PVمشکالت اساسی در کاربرد سیستم 

کـاري  چرخـه هاي الکترولیتی، بایـد از   سازي ریپل جریان و همچنین کاهش تعداد خازن براي حداقل: بحث هزینه) الف

  .هاي بوست مرسوم وجود دارد اجتناب شود که در مبدل باال

  .هاي بوست مرسوم وجود دارد، کاهش یابد ولتاژ کلیدها که در مبدل بااليتنش، باید براي کاهش تلفات :بازده بحث) ب

نـرژي  ، اما بـازده تبـدیل ا  اندخود جلب کرده  هاي فتوولتائیک در طول چند دهه اخیر توجه بسیاري را به اگرچه سیستم

عنـوان انـرژي جـایگزین     بـه  ها در مقیاس بـزرگ و از موانع عمده استفاده آن هاسیستمپایین و هزینه نصب باال در این 

بـه  (کند  تغییر میت تابش خورشید و دما، هاي فتوولتائیک همواره با تغییرات شد از طرفی توان خروجی سلول. باشد می

توان سیستم فتوولتائیک، وابسـته بـه درجـه    حداکثرنقطه . )خاص است PVکه براي یک  1-1شکل عنوان مثال همانند

لـذا تحقیقـات بسـیاري در خصـوص     . است PVگیري در مقابل آفتاب، شرایط سایه و کهنگی سلول  ها، قرار حرارت آرایه

توان بـراي   رحداکثها جهت ردیابی نقطه  هاي اخیر، تعداد زیادي از روش در سالو  است کاهش این ایرادات انجام یافته

کـه بتوانـد همـواره در شـرایط مختلـف، حـداکثر تـوان را از         الگـوریتمی بنابراین . هاي خورشیدي ارائه شده است سلول

  .]3[تبدیل شده است PVهاي  ضروري در سیستم به بخشدریافت کند،  PVسیستم 

  

  
  و دماهاي متفاوت m2/w 1000در تابش ثابت ) هاي مختلف          ب درجه و تابش 25در دماي ثابت ) الف

  ]3[يبا تغییر شرایط جوحداکثر توان تغییر نقطه -1- 1شکل

  

  

  

  نوآوری پژوھش-٣-١

از سوي دیگر، اثرات مخربی که استفاده از منابع و است شیبه افزادر جهان رو یکیالکتر يمصرف انرژ نکهیباتوجه به ا

 يمنابع انرژافزون از براي گسترش و استفاده روز زمینه راهستند که دو عاملی گذارد،انرژي تجدیدناپذیردر طبیعت می

. هاستآننیتراز مهم یخورشیديمنابع، انرژ نیا انیکه در م اندفراهم کردهریدپذیتجد

 DC-DCهاي و استفاده از مبدل MPPTکارگیري روش کنترل به،ضرورتبراي استفاده از حداکثر انرژي خورشید

 ولتاژ بهنحوي که هاي افزایندهي نحوه کنترل مبدلدر این میان مطالعه درباره .است متداولولتاژ کامالً  افزاینده

  . رسدامري ضروري به نظر می فراهم شود تر استفاده از انرژي خورشید،شرایط مطلوب

بـا   مقایسـه  ودر ایـن خصـوص   خطی است که توانمندي الزم جهت اجرا  هاي کنترل غیر بین، یکی از روش کنترل پیش



  3    مقدمه و هدف            

هـاي  خاطر نیـاز کمتـر بـه اطالعـات سیسـتم، سـادگی الگـوریتم        این روش به. خطی را دارد هاي غیر کنندهدیگر کنترل

ین در همچن. خروجی یا ناپایدار، محبوبیت زیادي داردچندورودي هاي چند ت اجرا در اکثر سیستمبینی آن و قابلی پیش

  . گیرد می بیشتر مورد استفاده قرارPIDهاي  کنندهصنعت، این روش پس از کنترل

  
نامھساختار پایان-٤-١

  :نامه در پنج فصل نگارش شده استاین پایان

  .اهداف و ساختار آن پرداخته است نامه،فصل اول به معرفی کلیات پایان

بین، انواع و کنترل پیشدر مورد . است هاي آن پرداختهباال و ویژگی ولتاژ بهرهبا هاي افزاینده مبدلبه مرور فصل دوم 

به ا مورد بحث و بررسی قرار داده و درنهایت هاي ردیابی توان حداکثر رروش سپس،آن مطالبی آورده  هايویژگی

بین استفاده شده، اشاره ها از کنترل پیشباال که در ساختار کنترل آن ولتاژبهره با هاي افزایندههایی از مبدلنمونه

و نحوه عملکرد مبدل را در  است نظر و الگوریتم ردیابی توان حداکثر پرداختهبدل موردبه مفصل سوم . شده است

  .ها را آورده استهاي مختلف کلیدزنی تحلیل کرده و روابط آنحالت

  .پردازدو تجزیه و تحلیل نتایج آن می سیستم مورد مطالعه سازيبه شبیه فصل چهارم

.اختصاص داردگیري و بیان پیشنهادات نتیجهخالصه فصل، فصل پنجم به 



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  مقدمھ-١-٢

هـا تنهـا بـه    ، اسـتفاده از آن تجهیزاتدلیل هزینه باالي این هقدرت به صنایع، بر ابتداي ورود تجهیزات الکترونیکد

سـرعت   اوري آغـاز شـده، بـه   با انقالب فنّ. شد مواردي که هزینه ارزش نتیجه را دارا بود مانند صنایع فضایی، محدود می

قدرت به صنایع دیگر نظیر صنایع راهبـري دریـایی،   ه و کاربرد تجهیزات الکترونیکافتها کاهشی هزینه تولید نیمه هادي

د پراکنـده کـه از   هـاي تولیـ   بـا ورود سیسـتم   1990در دهـه  . کرد هاي متحرك گسترش پیدا ارتباطات راه دور و سایت

هـاي   جهیـزات و مبـدل  نـه ت کردند، تحقیقـات در زمی  ، بادي و پیل سوختی استفاده میPVپذیر مانندهاي تجدید انرژي

قـدرت،  هـاي الکترونیـک   رفتـه در واسـط   کارههاي ب ترین قسمتیکی از مهم. قدرت، افزایش چشمگیري یافتالکترونیک

را بـه ولتـاژ    پـذیر  هاي انـرژي تجدیـد   باشند که ولتاژ پایین تولیدي توسط سیستم می DC-DCولتاژ هاي افزاینده مبدل

کننده و یا اینورتر که جریان مستقیم را به متناوب با فرکانس مناسب براي اتصال به شبکه تبـدیل  نظر براي مصرفمورد

  .   دهند کند، افزایش می می

علت مزایاي زیادي که دارنـد،   به .مدار معادل سلول آن نشان داده شده است1-2شکل که در هاي فتوولتائیک سیستم

عمر طوالنی . نحو احسن انجام داد ی خود را بهها در اقمار مصنوعی آزمایش و کارایاولین نوع آن. اند کاربرد فراوانی یافته

ـ    اندازي در شرایط جغرافیایی ویژه مانند مناطق صـعب  ت نصب و راه، قابلی)سال 20حدود ( ت العبـور و کوهسـتانی، قابلی

صـورت   ت استفادهبهدست و قابلیهاي متحرك، نگهداري آسان، عدم وابستگی به شبکه در نقاط دور استفاده در سیستم

. کننـد  هاي فتوولتائیک ترسیم مـی  متصل به شبکه، همه مزایایی هستند که آینده درخشانی را براي استفاده از سیستم

هـاي صـنعتی و    پیشـرفت . شـود  هاي فتوولتائیک در جهان در هر پنج سال دوبرابر می میزان تولید برق از طریق سیستم

هـا را   تر از این سیستم وري باالتر و استفاده وسیع هاي فتوولتائیک، بهره د استفاده در تولید سلولهاي مور اوريتکامل فنّ

درصـد   20طوریکه در طول دو دهه گذشته، هزینه ساخت و نصـب یـک سیسـتم فتوولتائیـک در حـدود       به. پی دارد در

  .]11[کاهش یافته و توان تولیدي هر واحد نصب شده، دو برابر شده است

D

L
O
A
D

      
Isc Rsh

Rse Ipv

  
]11[مدار معادل سلول خورشیدي- 1-2شکل 

  

  

ت دارد که نصب ساده و تجهیزات نسبت به دیگر منابع تولید تجدیدپذیر چندین مزیPV هاي  استفاده از ماژول



این . زیادي داردت یمتصل به شبکه، اهمPV سیستم نیز PVدر بین کاربردهاي . ]12[هاستنگهداري کم، از جمله آن

مچنین فروش کننده نهایی، همین مستقیم انرژي مصرفمنظور تأ  طور گسترده در کاربردهاي مسکونی به سیستم به

  .]13[شود کننده توان الکتریکی، استفاده میمازاد انرژي به توزیع

هاي جدا از شبکه وجود  متصل به شبکه و سیستم هايدو نوع سیستمدر  2- 2شکل مطابقهاي فتوولتاییک  سیستم

صورت پیوسته با تجهیزات ملی شبکه  شوند تا به موازات و به هاي متصل به شبکه به شکلی طراحی می سیستم. دارند

اینورتر توان . است) PCU(هاي متصل به شبکه، اینورتر یا واحد وضعیت توان  تجهیزات اصلی سیستم. عمل نمایند

سازگار با ولتاژ و کیفیت توان مورد نیاز  ACشود را به توان  هاي فتوولتاییک تولید می ه توسط سیستمک DCتولیدي 

شبکه تحویل داده و  برقتولیدي را به  برقتواند  این معنی است که می این به. کند براي تجهیزات شبکه تبدیل می

هاي جدا از  ولی سیستم. زي نیاز نیستسا له دیگر ذخیرهبنابراین دیگر باتري یا وسی. کندرا دریافت آن ،وقتی نیاز است

طراحی جدا از شبکهیک سیستم .هستند برقمین اي تأهاي مجزّ ، سیستمگونه که از نام آن مشخص استهمان ٧شبکه

. را تغذیه نماید ایک سیستم مجّزصورت مستقل از تجهیزات جانبی شبکه الکتریکی کار کرده و  شده است تا به

در مناطق دوردست که هیچ تغذیه الکتریکی جدا از شبکههاي  عنوان سیستم هاي فتوولتاییک فقط به سیستمگذشته  در

  .شونداستفاده میبراي خطوط توان ها  سیستماین امروزه . اند گرفتهمی  دیگري وجود نداشت، مورد استفاده قرار
  

  ]11[هاي فتوولتاییک انواع سیستم - 2-2شکل 

  

  

  

                                                                                                                                                                
٧Stand-Alone Systems  
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  DC-DCالکتریکیھای  مبدل -٢-٢

جریـان   معمـوًال . کنـد  به سطح ولتاژ دیگر تبدیل می ولتاژرا از یک سطح DC، مبدلی است که ولتاژ DC-DCمبدل 

طـور عمـده در   ههـا ب  از ایـن مبـدل  . شـود  ساز وارد مدار می سواي است که از یک یک ورودي مبدل، جریان تنظیم نشده

توان بـه مـوارد زیـر اشـاره      می DC-DCهاي  ترین مبدلاز مهم. شود استفاده می DCو موتورهاي  کلیدزنیمنابع تغذیه 

  :کرد

)BOOST(مبدل افزاینده -

)BUCK(مبدل کاهنده -

)Buck-Boost(کاهنده -مبدل افزاینده-

CUKمبدل -

  

  DC-DCھای  تاریخچھ مبدل -١-٢-٢

بـه ولتـاژ بـاالتر بـراي      DCلتاژ از یک منبع راه تبدیل و هاي قدرت و تکنولوژي وابسته، یک هادي قبل از توسعه نیمه

بـراي  . سوساز بـود  توسط ویبراتور سپس باالبردن سطح آن توسط ترانس و یک ACکاربردهاي توان پایین، تبدیل آن به 

کـه یـک    صـورتی  بـه . شـد  نظر استفاده مـی  کردن یک ژنراتور با ولتاژ مورد هاي باالتر یک موتور الکتریکی براي درایو توان

سیار ناکارآمـد و پرهزینـه بودنـد و    ها ب این روش. کرد پیچ دیگر ولتاژ خروجی را تولید می پیچ، موتور را درایو و سیم سیم

هـاي قـدرت و مـدارهاي مجتمـع      هـادي  ظهور نیمه. گرفتند که راه جایگزینی وجود نداشت زمانی مورد استفاده قرار می

)IC(هایی مانند تبدیل توان از منبـع   کارگیري تکنیک ، بهDC    بـه تـوانAC    فورماتوروسـیله ترانسـ  هبـا فرکـانس بـاال ب 

  .پذیر کرد صورت اقتصادي امکان دد براي تغییر ولتاژ را بهزي مجسوسا کوچک ویک

سـازي   توسـط ذخیـره   DC-DCکلیدزنیهاي  مبدل. کنند استفاده میکلیدزنیهاي  هاي الکترونیکی رایج از تکنیک مبدل

ده کننـ ذخیـره . کنند می سازي انرژیبه خروجی، یک سطح ولتاژ را به سطح دیگر تبدیل ت انرژي ورودي و سپس آزادموقّ

پیشرفت دیگـر  . باشد) مانند خازن(یا الکتریکی) مانند ترانسفورماتور و سلف(بر میدان مغناطیسی  تواند مبتنی انرژي می

و  بسیار پایین اسـت  است که مقاومت حالت روشن آن سوساز همگام جایگزینی دیود هرزگرد با یک DC-DCهاي   مبدل

  .شود باعث کاهش تلفات کلیدزنی می

انـد تـا تـوان را دریـک جهـت، از ورودي معلـوم بـه خروجـی مشـخص           طـوري طراحـی شـده   DC-DCهاي  اکثر مبدل

 .هـاي هیبریـد کامـل را دارنـد     صورت مدارهاي مجتمع یا مـاژول هت دسترسی بها قابلی همچنین این مبدل. کنند تبدیل

  .دهدها را نشان میاي از این مبدلنمونه 3-2شکل 

  

  

  
  ]DC-DC]14  مبدل - 3-2شکل 

  

  

  



  DC-DCھای  کاربرد مبدل -٢-٢-٢

خصـوص   شود، بـه  تاپ استفاده می هاي الکترونیک همراه مانند موبایل و لپ همچنین در دستگاه DC-DCهاي  مبدل

شـود، بـا افـت ولتـاژ مواجـه       موقعی که از باتري، جریان کشـیده مـی  . کنند زمانی که انرژي خود را از باتري دریافت می

ژ ورودي، ولتـاژ خروجـی خـود را در سـطح     ت را دارند که با وجـود کـاهش ولتـا   هاي کلیدزنی این قابلی مبدل. شوند می

جملـه   سـاز تـوان، از  بهینـه . تري با یک سطح ولتـاژ نیسـت  به استفاده از چندین با لذا نیازي .کنند مطلوب و ثابت حفظ 

  .روند کار می یا توربین بادي به PVهاي  است که براي افزایش استحصال انرژي از سیستم DC-DCهاي  مبدل

  

High Step up(باال ولتاژبھرھبا نده ھای افزای مبدل -٣-٢ DC-DC Converter(  
بـا بهـره ولتـاژ بیشـتر      بـه دیگـري را   DCتوانایی انتقال توان از یک منبع ولتاژ ،باال ولتاژبا بهره افزاینده مبدل یک 

و  PVهـاي   کاربردهـاي مختلـف ماننـد سیسـتم     بنابراین این مبدل نقش اصـلیرا در  ،دارد DC-DCهاي نسبت به مبدل

  .]14[هاي ذخیره انرژي و خودرو برقی دارد سیستم

تواننـد بهـره ولتـاژ     ت تلفات ناشی از سلف، خازن فیلتري، کلید و دیود خروجـی، نمـی  عّل هاي بوست مرسوم به مبدل

شـده  طور جدي نمایان بازیابی معکوس بهشود پدیده  کاري، موجب می چرخهزیادطرفی، افزایش  از. باالیی را فراهم کنند

همچنین این افزایش بیش از اندازه، فرکانس کلیدزنی و انـدازه سیسـتم   . و نرخ توان نامی دیود خروجی نیز افزایش یابد

-زیـاد مـی  ) EMI(بنابراین تحت این شرایط، بازده بسـیار کـم و مشـکل تـداخل الکترومغناطیسـی      . کند را محدود می

ولـت   16حـدود   حـداکثر ولت و ولتاژ نقطه توان  21از حدود ، ولتاژ مدار بPVاز ماژول  خاصی براي یک نوع. ]15[شود

بـا   هاي متصل به شـبکه، افـزایش ولتـاژ    بنابراین براي کاربرد. ولت است 110ولت یا  220که ولتاژ شبکه  حالی در. است

  .]16[باال ضروري است بهره

فعـال تنهـا    یک سلول غیـر  وجود ژ خروجی باالتر مشکل است و احتماالًدر صورتبا ولتا PVحال ساخت ماژول  این با

بلـوك   4-2شـکل . کنـد  آسـانی تغییـر مـی    با تغییرات بار به) VPV(ماژول از طرف دیگر ولتاژ خروجی . شودآسیب دچار 

  .]14[دهد نشان می راباال ولتاژبا بهره افزاینده هاي  مبدلدیاگرام کلی 

  

  
  ]DC-DC]14ولتاژ بلوك دیاگرام مبدل افزاینده - 4-2شکل 

  

  

  باال ولتاژبا بھره افزاینده ھای  مزایای استفاده از مبدل -١-٣-٢

ـ مزایاي فـوق داشتن بر عالوهباال ولتاژبا بهره افزاینده هاي  از مبدلاستفاده  تعـداد   کنـد کـه  آنـرا ایجـاد مـی    ت، قابلی

که DCولتاژ لینک  ،همچنین با این روش. دهد را کاهش اند صورت سري جهت افزایش ولتاژ متصل شده هاییکه به ماژول

گیـرد امکـان    سازي در کاربردهاي متصل به شبکه مـورد اسـتفاده قـرار مـی     عنوان ولتاژ ورودي اینورتر جهت متناوب به

و شـبکه را در   PVایجـاد ایزوالسـیون بـین    . آورد مـی  دستهو در نتیجه تثبیت ولتاژ را ب PVسازي از ولتاژ خروجی  جدا
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 ولتـاژ با بهـره  افزاینده  هاي مبدلت توان دیگر مزی کنند می اي فرکانس باال استفاده میه فورماتورهایی که از ترانس مبدل

  .برشمردباال

  

  ولتاژ یبھرھباالیابی بھدستھای روش-٢-٣-٢

کننـد در دهـه اخیـر    مـی ولتـاژ را فـراهم    بـاالتر جدید که نسبت تبدیل  ساختارهاياي در زمینه  تحقیقات گسترده

  : به موارد زیر اشاره کرد توان ها میترینآنمهماز جملهصورت گرفته است، که 

 مبدلDC-DC  ترانسفورماتورایزوله با

 مبدلDC-DC تزویجایزوله با سلف غیر  

 اي مرحلهآبشاري چندساختار  

 سطحی ماژوالرچندساختار  

 شبکه امپدانسمبدل  

 سلف/خازن - کلیدساختار  

 روشLift ولتاژ

. دهد مان را نیز کاهش میمدار و افزایش هزینه شده و راند هیبریدي باعث پیچیدگیسطحی و استفاده از روش چند

  .کرد ها استفاده مبدل پیکربنديتوان از سلف تزویج در  براي کاهش پیچیدگی مدار می

کلیـدزنی   تجهیـزات ولتـاژ وجریـان بـر     تـنش هاي تزویج باعـث افـزایش    کارگیري سلف افزایش نسبت تبدیل و بهه البتّ

از مـدارهاي   تنشهمچنین براي کاهش . باشد در مدار می تجهیزاتباالتري از این  محدودهشود که در نتیجه نیاز به  می

قـدرت، حجـم   هـاي الکترونیـک   دیگـر در سـاخت مبـدل   نکته . شود اکتیو و پسیو استفاده می مهارهاي  اسنابر و سیستم

نتیجه آن افـزایش   براي کاهش حجم و در. ظامی و هوایی بسیار مهم استکه در صنایعی مانند صنایع فضایی، ن باشد می

نوبه خود باعث افزایش تلفات کلیدزنی و  افزایش فرکانس به. چگالی توان این مدارها، باید فرکانس کلیدزنی افزایش یابد

غلبـه بـر ایـن مشـکالت،     براي لذا . شود کاري باال را سبب میچرخهنیز بروز مشکالت بازیابی معکوس دیود خروجی در 

  .روند کار می به٩هاي تشدید و همچنین مبدل ٨مدارهاي کلیدزنی نرم

  

  باالولتاژبا بھره افزاینده ھای چند نمونھ از مبدل-٣-٣-٢

ی هـاي متفـاوت   که از روششـود میاشـاره باال ولتاژبا بهره افزاینده  DC-DCهاي نمونه از مبدلچند در این قسمت به

  :انداستفاده کردهبه بهره باالي ولتاژ  یابیبراي دست

-پـوش  از تکنیک است که DC-DC، یک مبدل نشان داده شده 5-2پیشنهاد و در شکل  ]17[مرجع مبدلی که در

رفتـه   کـار  عنـوان بـار خروجـی بـه     به DCموتور  این مبدل،در . استفاده کرده استباال ولتاژآوردن بهره دستهپول براي ب

 حجمکند که مزایایی مانند باال بودن چگالی توان و کاهش  استفاده می KHz50مبدل از فرکانس کلیدزنی باالي . است

ولتاژ خروجی مبدل، وابسته به ولتاژ خروجی سـلول  . ه استیافت ه پیچیدگی مدار نیز افزایش البتّ و دنبال دارده اجزا را ب

بهمنظـور ردیـابی نقطـه    ایـن مرجـع    .فرکانس بـاال اسـت   فورماتورترانس )(nو نسبت تبدیل (D)کاريچرخهخورشیدي،

گیـرد  موضوعی که در این ساختار باید مورد توجه قرار. استبهره برده ) P&O(روش مشاهده و تغییر از  PVحداکثر توان

  .نباشد ریمتغطی طراحی مبدل  Dي کار چرخهنحوي انتخاب شود که  بایستی به nنسبت تبدیل ایناست که 

                                                                                                                                                                
٨Soft Switching  
٩Resonant Converter  



  
  ]17[پول  - پوش ولتاژ مبدل افزاینده - 5-2شکل 

  

بـراي  . اسـت  پیشـنهاد شـده  ]18[مرجـع  در PVدهد که براي کاربرد ساختار یک مبدل جدیدي را نشان می 6-2شکل 

 –براسـاس دیـود    )Multiplier(کننـده  مبدل بوست مرسوم با ضرب ی ازترکیب ساختار آندر ، ولتاژ باال بهرهبه   رسیدن

 و بوده است P&Oاین مبدل، ردیابی نقطه حداکثر توان به روش  در. فاده شده استاست کاري پایینچرخهخازن در یک 

  .دلیل وجود یک عنصر کلیدزنی در ساختار مبدل، عمل کنترل مبدل تسهیل یافته استه ب

  
  ]18[کنندهضربولتاژ ترکیبی از بوست و مبدل افزاینده  -6-2شکل 

  

نـام دارد کـه از آن در کـاربرد     Yشبکه منبع امپدانس  پیشنهاد شده،]19[مرجع که در باال ولتاژبا بهره افزاینده مبدل 

PV این ساختار، از سه سلف مزدوج بـراي افـزایش بهـره ولتـاژ اسـتفاده شـده        در 7-2مطابق شکل . استفاده شده است

ینـه ناشـی از   توان اثرات کاهش چگالی توان و در نتیجه کاهش کارایی و افزایش هز گیري از این مبدل، می با بهره. است

ـ  Shoot Throughکـاري   چرخـه ت انعطـاف در انتخـاب   قابلی. کننده ولتاژ را حذف کردساختار آبشاري و ضرب تاز مزی  

ا سـلف مـزدوج   آن نیازي به نسبت تبدیل بزرگ براي تـرانس ایزولـه یـ    است که در Yدیگر مبدل شبکه منبع امپدانس 

  .، از آن استفاده شده استتوانحداکثر این مبدل جهت ردیابی نقطه  روشی است که درهدایت افزایشی، . نیست
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  ]Y]19منبع امپدانس افزاینده ولتاژ مبدل  -7-2شکل 

  

حل سادهرا براي افـزایش   پیشنهاد شده، یک راه ]20[مرجع سلف چند سلولی که در/ خازن–ساختاري با نام شبکه دیود

 DCسـاختاري شـبیه تـرانس     8-2طبـق شـکل    هرچنـد کـه  . دهـد  پذیر ارائـه مـی   در کاربردهاي تجدید باال ولتاژبهره

با افـزایش  . خاطر تعداد اجزاي زیادي که دارد، مرتبه و پیچیدگی سیستم نیز افزایش یافته است اي دارد و به مرحلهچند

مـدل گـذرا    تجزیـه و تحلیـل  . به بهره باالتري از ولتاژ نیز دست یافـت  توان سلف می/خازن –هاي پایه دیود  تعداد سلول

که فرآیند شـارژ و دشـارژ بـین     سلولی،در صورتیسلف چند/خازن–ه ثابت زمانی هر مولفه شبکه دیودکند ک مشخص می

  .تر از مدارهاي دیگر استبسیار کوچک ،حد کافی سریع باشد خازن و دیود به

  

  
  ]20[سلف چند سلولی/خازن–شبکه دیودمبدل  - 8-2شکل 

  

در ایـن مبـدل، بـا اسـتفاده از     .پیشنهاد داده است PVبراي کاربرد جدیدي یبهره ولتاژ بااله با افزایندمبدل  ]21[مرجع 

ـ . )9-2شـکل  ( ولتاژ دست یافته است يروش یک کلید و سه سلف مزدوج، به بهرهباال هـاي مـدار پیشـنهادي     تاز مزی

ـ  . توان به وجود تنها یک کلید در ساختار مدار اشاره کرد که باعث سادگی کنترل آن شده است می خـاطر  ه همچنـین ب

بـه   PVاتصال ترمینال منفی . بر دارد کار رفته در مدار از نوع ولتاژ پایین است، تلفات کلیدزنی پایینی را درهآنکه کلید ب

با اسـتفاده از  . تاس PV، عامل کاهش چشمگیر جریان نشتی زمین ناخواسته در سیستم نقطه خنثی خروجی دو قطبی

. کنـد  باالترین محدوده براي توان خروجی را فراهم مـی  و ، انرژي نشتی سلف جذب شده١٠مدار مهار باز تولید غیر فعال

هاي خروجی مبدل، نقش خازن دکـوپالژ تـوان    که از این مبدل در کاربرد اتصال به شبکه استفاده شود، خازن در صورتی

  .گیرند عهده می را بر

  

                                                                                                                                                                
١٠Passive Regenerative clamp circuite  



  
  ]21[مبدل افزاینده ولتاژ با سلف تزویج  - 9-2شکل 

  

 درولتـاژ بـاال   بـابهره   عنـوان مبـدل افزاینـده    ، بـه نشان داده شده 10-2و در شکل  پیشنهاد داده ]22[مرجع مبدلی که

سـاز   سـو  یک) Llk,Cr,Do1,Do2( و ترانسفورماتور) T(، ١١کننده فعالمدار مهار) CC,S1,S2(در این مبدل، . است PVکاربرد

آوردن بهـره   دسـت هکننده ولتـاژ جهـت ب  ساز دو برابر سو یککننده فعال و که از مدار مهار هستند ١٢کننده ولتاژدو برابر

عنـوان ولتـاژ خروجـی، بـا کـاهش ولتـاژ نـامی         تنش ولتاژ دیود خروجی به. ولتاژ باال و کلیدزنی نرم استفاده شده است

بـا خاموشـی دیودهـاي خروجـی در جریـان صـفر، کـاهش چشـمگیري در تلفـات          . دیودهاي خروجی، مهار شده است

 در خروجـی  ولتـی  350، ولتـاژ  PVهـاي   ماژول ولت 36این مبدل، از ولتاژ با استفاده از  .ودشاهد خواهیم بکلیدزنی را 

  . استحصال شده است

  
  ]22[کننده ولتاژبرابرسوساز دوکننده فعال با یکولتاژ مهارافزاینده مبدل -10-2شکل 

  

  

دسـت   بـاال کـاري مناسـب، بـه بهـره ولتاژ     چرخهو سلف تزویج با یک  Cascodeبا استفاده از روش ]23[در مرجع مبدل

منظـور کـارایی بـاالي     از یک خازن جهت گردش انرژي نشتی سلف تزویج و به 11-2طبق شکل در این ساختار. یابد می

ولتـاژ پـایین بـا مقاومـت هـدایتی کـم،        MOSFETبنـابراین کلیـد  . مبدل و کاهش تنش ولتاژ کلید استفاده شده است

                                                                                                                                                                
١١Active Clamping Circuit  
١٢Voltage Doubler  
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بـا  . ، مبدل پیشنهادي کارایی بـاالیی دارد S1خاطر ولتاژ نامی و مقاومت هدایتی پایین کلید  به. کار برده شود تواند به می

در این مبـدل، از  .آید دست میه تر ببزگ VOولتاژ خروجی  VC3و VC2هاي  به قسمت مثبت ولتاژ Cascodeاعمال روش 

  .آید دست میه ولتی ب 200ولت، ولتاژ خروجی  24رودي ولتاژ و

  

  
  ]cascode]23ولتاژ با سلف تزویج و روش مبدل افزاینده  -11-2شکل 

ـ  اسـاس روش مهار بـاالیی را بر  بهره مبدل افزاینده ولتاژ]24[مرجع دهـد کـه در آن از یـک     ال پیشـنهاد مـی  کننـده فع

 12-2مطـابق شـکل    بهره با نسبت تبدیل پایین ترانس و کارایی باالي مبدلکننده ولتاژ و جریان جهت افزایش  دوبرابر

-کننده نیز مدار تشدید دوبرابرسوبراي حذف مشکالت تلفات ناشی از بازیابی معکوس دیودهاي یک. استفاده شده است

  .دهد پیشنهادي را نشان می Active-Clampشکل زیر مبدل. کار رفته استه کننده ولتاژ ب 

  
  ]24[فعال کنندهمهارمبدل افزاینده براساس روش  - 12-2شکل 

  

هـاي   هاد داده کـه بـراي سـلول   را پیشـن  بـاالیی  بهره افزاینده ولتاژمبدل ]25[مرجع آمده، 13-2طور که در شکل  همان

. انـد  هم متصـل شـده  ه شکل سري ب هاي خروجی به صورت موازي و مبدل هاي ورودي به مبدل. کار رفته استهب سوختی

توان به ارسال فرمان بـه همـه کلیـدها بـا اسـتفاده از یـک سـیگنال         شده است می ذکراز مزایایی که براي این ساختار 

ـ . ورودي و همچنین بهره استاتیکی باال را نام بـرد  هـا، کـارایی نهـایی مبـدل      دلیـل آبشـاري نبـودن سـاختار مبـدل     ه ب

هاي جلـویی   که کارایی مبدل این معنی که کارایی ساختارزمانی به. است ١٣وییهاي جل پیشنهادي مستقل از تعداد مبدل

در  ی راولتـ  210ولـت ورودي،ولتـاژ    26، توانسـته از ولتـاژ   نویسنده به کمـک ایـن مبـدل   . یابد افزایش می بیشتر شود،

  .استخراج کند خروجی

                                                                                                                                                                
١٣Forward Converter  



  
  ]25[سري-بر اساس ساختار موازيمبدل افزاینده  - 13-2شکل 

  

  

  باالبھره ولتاژ  با افزایندهھای  کنترل مبدل -۴-٣-٢

مرجـع بایـد در   مقـدار  ردیابی . است) VREF(مقدار مطلوب  ، هدایت ولتاژ خروجی بهDC-DCهدف کنترلی در مبدل

. پـذیرد  رهـاي حالـت صـورت   یـود سـخت روي ورودي کنترلـی و متغی   شرایط مختلفی از ولتاژ تغذیـه و جریـان بـار و ق   

و جریان سلف نیز بایـد از حـداکثر مقـدار مجـاز آن تجـاوز       است ]1و0[پیش تعریف شده محدود به بازه کاري از  چرخه

  .]1[پذیرد می پیچ صورت این محدودسازي در جهت جلوگیري از ناحیه اشباع سیم. نکند

  

  ، تعریف و ماھیت آنMPCکنترل  -۴-٢

کنـون بـه    شود، در اواخر دهه هفتاد ایجاد شـد و از آن زمـان تـا    خوانده می MPCکه به اختصار بین مدلکنترل پیش

معناي کاربرد یک روش کنترلی واحـد نیسـت، بلکـه     بین به اصطالح کنترل پیش. گیري گسترش یافته است شکل چشم

حـداقل   بـا بـه  یابی به سیگنال کنتـرل و   منظور دست هاي کنترلی است که به این روند متشکل از دامنه وسیعی از روش

نشان  14-2در شکل بین ساختار اصلی کنترل پیش. کند شکلی صریح از مدل فرآیند استفاده می رساندن تابع هدف، به

  .بین بیشترین کاربرد را در صنایع دارد ، کنترل پیشPIDهاي  کننده کلی بعد از کنترل طور به. داده شده است

-هـایی همچـون هـدایت    قی نه تنها در صنایع، بلکه در زمینهفراوان و موّفبین کاربردهاي  حاضر، کنترل پیش حال در

کننـده و بـازوي   هاي خشـک  صنعت سیمان و بتون، برج کاربردهاي این روش در.ها و بیهوشی بالینی دارد گرهاي روبات

  .]26[ها نیز مطرح است ربات

  

  
]26[بین  ساختار اصلی کنترل پیش -14-2شکل

  

راننده از مسیر مرجع مطلوب براي یک افق . بسیار شبیه به روش کنترل یک وسیله نقلیه است MPCاستراتژي 

گیرد از  تصمیم می) مدل ذهنی از وسیله نقلیه(گرفتن مشخصات وسیله نقلیه  کنترلی محدود آگاه است و با درنظر

هر بازه زمانی، تنها اعمال  در. کند کردن مسیر مرجع استفاده براي دنبال) سرعت، ترمز، تغییر جهت(کدام روش کنترلی
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باید توجه . شود خزشی تکرار می ی بعدي، همین روند و با حالت افقشده و براي تصمیمات کنترل کنترلی اولیه انجام

اگر مثال . شوند خاذ می، اعمال کنترلی برپایه اشتباهات پیشین اتPIDّهاي کنترلی کالسیک همانند  در روشکه داشت  

. عقب خواهد بودهمانند راندن یک اتومبیل با استفاده از آئینه  PIDوسیله  نقلیه را بسط دهیم، کنترل به کنترل وسیله

باید توجه داشت که . کند از اطالعات بیشتري استفاده می MPCعادالنه نیست چرا که  PIDمقایسه این روش با

هاي موجود  ، تفاوتPIDبراي ) مسیر مرجع کننده به عنوان نقطه مشخص(درصورت در نظرگرفتن یک نقطه در آینده 

  .رنگ خواهد شد هاي کنترلی مذکور کم میان استراتژي

بینی رفتار آتی متغیرهاي کنترل مطلوب در یک افق زمانی مشخص است که  ، پیشMPCمشخصه اصلی 

هزینه، استفاده شده سازي تابع  آوردن حالت کلیدزنی بهینه با حداقل دستهشده جهت ب بینی متغیرهاي کنترل پیش

  .]27[است

  

  MPC)(بینکنترل پیشتاریخچھ-١-۴-٢

 کـامًال  MPCبـه   ها اقبال نوپاي جامعه صـنعتی نسـبت  هایی به چاپ رسید که در آن میالدي مقاله 70از اواخر دهه 

١٤)(ها، تحقیق ریچالـت و همکـاران کـه بـه کنتـرل ابتکـاري پـیش بـین مـدل          از جمله این مقاله. مشهود بود
MPHC 

DMC(کوتلو و ریمارکتر که درباره کنترل ماتریس پویا  مقاله اختصاص داشت و
یـک مـدل   . بـود، قابـل ذکـر اسـت     )١٥

هـاي   ثیر وروديشـود تـا تـأ    و پاسـخ پلـه اسـتفاده مـی     فرآیند دینامیکی به شکلی صریح در هر دو الگوریتم پاسخ ضربه

حـداقل رسـاندن خطاهـاي تخمینـی باتوجـه بـه        ا بـا بـه  هـ  ایـن ورودي . کنـد  بینـی  هـا پـیش   کنترلی آتی را بر خروجی

روز شده درباره  سازي در هر مقطع از نمونه برداري و با اطالعات به فرآیند بهینه. شوند هاي سیستم تعیین می محدودیت

زایش بـه افـ  توانسـتند از پتانسـیل رو   دنـد و مـی  ها ابتکاري و الگـوریتمی بو  بندي این فرمول. شود فرآیند اصلی تکرار می

زمـان بـا زمـان     له کنتـرل بهینـه  ها به شکلی نزدیک با مسأ کننده رلاین کنت. محاسبات دیجیتال در آن زمان بهره ببرند

 1963است، در سال  MPCاي  هاي پایه اصل افق خزشی که یکی از ایده. و برنامه نویسی خطی در ارتباط بودند حداقل

بـه شکلیوسـیعمورد بحـث واقـع      70این اصل در چهارچوب فیدبک بهینه حلقه باز در دهه .توسط پروپوي پیشنهاد شد

و  بـراي شناسـایی   سیسـتم  شهودي بودن و نیاز کمتر بـه اطالعـات  ، ها خاطر سادگی الگوریتم به MPCروش . ]26[شد

بندي موجـود در   م داشتن پارامترهاي بیشتري نسبت به فرآیندهاي فرمولرغ هاي پاسخ ضربه یا پله علی استفاده از مدل

هـاي   در حـوزه  MPCهمـین دلیـل    بـه . شـدند  خروجیبا اقبال بیشتري مواجـه مـی  –حالت یا حوزه ورودي حیطه فضاي

گـزارش کـاملی از کاربردهـاي ایـن روش در بخـش      . کـرد  سرعت رواج پیـدا  مختلف صنعت از جمله صنایع شیمیایی، به

ـ هـاي چنـد    م ایـن کاربردهـا در سیسـتم   بخـش اعظـ  . میالدي موجـود اسـت   80تروشیمی در دهه پ ره کـه داراي  متغی

هایی بودند تا پایـداري   ها فاقد تئوري بندي برخالف این موفقیت، این فرمول. شود هایی نیز بودند، مشاهده میمحدودیت

بین با افـق محـدود بـه جـز در مـوارد       پایداري در کنترل پیشحقیقت، تحلیل  در. کند ییدها را تأو مقاوم بودن نتایج آن

هـاي کنتـرل تطبیقـی و بـراي      شکل مستقل و در محدوده ایده مسیر تحقیقاتی دیگر به. بسیار خاص، بسیار مشکل بود

خـود تنظـیم مبتنـی بـر      کنتـرل . شدند، ایجاد شـد  خروجی توصیف می/هاي ورودي ري که با مدلهاي تک متغی فرآیند

در یک افق  2این روش به منظور به حداقل رساندن معیار درجه . گیرد بندي قرار می این طبقه ءکا نیز جزینی پترب پیش

EHAC(یافته  کنترل تطبیقی افق بسط. کنترلی معین طراحی شده بود
ایـن روش   .گیـرد  این دسته قرار می ءنیز جز)١٦

شـده، نزدیـک بـه     خیر سیستم، خروجی آتی را که با استفاده از یک معادله دیوفانتین محاسبهکند تا پس از تأ تالش می

بینـی   تنظیم بـا پـیش   کنترل خود. دهد هاي مختلف را می کاربردن استراتژي نقطه مرجع نگاه داشته و همچنین اجازه به

                                                                                                                                                                
١٤Model Predictive Heuristic Control  
١٥Dynamic Matrix Control  
١٦Enhanced Horizon Adaptive Control  



EPSAC(توسعه یافته 
کنـد کـه از    کنترلی را پیشنهاد مـی  که توسط کیسر و همکاران ارائه شده، یک سیگنال ثابت )١٧

بین  کنترل پیش. کند کننده زیر مطلوب استفاده می بینی جاي حل معادله دیوفانتین، از یک پیش آغاز شده و به tلحظه 

ایـن روش  . کنـد  ارائه شد نیز درهمین بستر حرکت مـی  1987که توسط کالرك و همکاران در سال ) GPC(یافته تعمیم

  .ترین روش موجود است طور قریب به یقین رایج استفاده کرده و به) GMV(یافته تعمیم حداقلس هاي واریان از ایده

: تـوان هـا مـی  انـد کـه از جملـه آن    هاي مشابه ساخته شدهبین زیادي برپایه ایده کننده پیش هاي کنترل بندي فرمول

کننـده   بینـی  داراي چنـد پـیش  ، کنترل تطبیقی افق خزشـی  )MUSMAR(اي  مرحلهچندري متغیکنترل تطبیقی چند

)MURHAC( شکل  بین یک پیش، کنترل)UPC (ایده استفاده از . ]26[را نام بردMPCدلیل مشـکالت محاسـبات و   هب

گرفـت در دهـه    صورت می هاي توان باال با فرکانس کلیدزنی پاییندر سیستم تنها 1980در اوایل که نیاز به زمان زیاد 

  .]27[هاي با فرکانس کلیدزنی باال افزایش یافت میکروپروسسورها از نظر سرعت و قدرت در سیستمتوسعه بعدي و با 

  

قدرتدر الکترونیکMPCعملکرد -٢-۴-٢

ـ توان کّل می ات عملکـرد  یMPC  بـرداري   آن از نمونـه کـرد کـه در   بیـان  15-2قـدرت را طبـق شـکل    در الکترونیـک

رمتغیX) در لحظه ) تواند ولتاژ یا جریان باشد میکهk پیشهـاي   رهاي قابـل کنتـرل بـراي همـه حالـت     بینی رفتار متغی

شود براسـاس   بینی محاسبه می اي که براي هر پیش سازي تابع هزینه با حداقل. گیرد صورت می k+1کلیدزنی در لحظه 

  .شوند بدل تولید میهاي پالس کلید م بینی شده و یک مقدار مرجع، سیگنال مقدار پیش

  

  
  قدرتدر الکترونیک بین عملکرد کنترل پیش - 15-2شکل

  

  ھاکنندهدر مقایسھ با سایر کنترلMPCمزایا و معایب -٣-۴-٢

MPC ًقـدرت زیـادي از جملـه اینورترهـاي کلمـپ شـده نقطـه خنثـی،         با موفقیت به تجهیـزات الکترونیـک   قبال

هـاي   ت اصلی این روش کنترلـی بـر تمـام روش   مزی.اعمال شده است هاي ماتریسی آبشاري و مبدل Hاینورترهاي پل 

PWM(براساس مدوالسیون پهناي پالس 
. شـود  طور مستقیم محاسبه مـی هثیر هر حالت کلیدزنی باست که تأ  این )١٨

 یان یا گشتاور و شـار در کـاربرد  رمنظور ارضاي موضوعاتی از قبیلردیابی جریان، تعریف طیف ج تواند به تابع هزینه می

مشـهود و   پـذیر انعطـاف دلیل مزایایی چون پاسخ دینامیکی سریع، کنتـرل   به.]28[هاي الکتریکی انتخاب شود محرکه

 دیگـر  هـاي تیکی از مزی. ]29[بسیار مورد توجه قرار گرفته است MPCره، ارتباط با مسائل کنترلی چندمتغی سهولت

که اگر تغییرات مسیرمرجع در آینده از ابتدا مشخص باشد، سیستم قادر به واکنش قبـل از  بین این است کنترل پیش

ایـن  تعـدادي از  . شـود  پاسخ پروسه، حذف مـی این اثر تأخیر در  بنابر. بود وقوع این تغییرات در خط سیر مرجع خواهد

  .شده است ذکر1-2در جدول  معایبو  ایامز

                                                                                                                                                                
١٧Extended Prediction Self Adaptive Control  
١٨Pulse Width Modulation

حداقل سازي 
تابع هزینه مبدل بار

مدل پیش بین

X*(K)

X(K)

X(K+1)

S

X(K)اندازه گیري                      
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Abstract
Research Aim:In this thesis, the High Step up converter was selected by studying the structure of 
converters those are suitable for photovoltaic applications. The High Step up DC-DC converter makes it 
possible to increase the efficiency of the PV system by increasing the voltage obtained from the PV 
system which has a lower amplitude to a voltage with a range proportional to the low voltage level of 
the distribution network at the network side. Due to the fact that the maximum power point is not fixed
and varies with atmospheric changes, the maximum power point tracking (MPPT) method must be used 
to obtain maximum energy from the photovoltaic system. Various methods are available for MPPT 
algorithms, each with its own advantages and disadvantages. Therefore, various solutions have been
proposed to improve the performance of maximum power tracking algorithms. In this research, the 
effect of predictive control on improving the performance of the MPPT algorithm is investigated.

Research method: To use maximum solar energy, the use of MPPT control and the use of High Step up
DC-DC converters is quite conventional, among which the study of how to control the DC-DC power 
converters to increase the use of solar energy seems to be necessary.

Findings: The maximum power point tracking algorithm with Pertub and observation method along with 
distinct features has disadvantages over other algorithms. Most of disadvantages is eliminated by using 
predictive control.Namely, it is possible to improve the performance of the steady state and increase the 
accuracy in MPPT.

Conclusion: The use of predictive control improves the performance of the photovoltaic system in 
utilizing maximum solar energy and the efficiency of the maximum power point tracking algorithm. 
This means that the predictive control used in the structure of the maximum power point tracking 
algorithm reduces the oscillation of PV curves. Also, with this method, we can reduce the difference in 
the amount of power consumed with the maximum potential output from the PV array in a very 
desirable manner, which increases the traceability accuracy.

Keywords:Photovoltaic System, MPPT, High Step up DC-DC Converter, Model Predictive control
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