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چکیده :در اين مقاله روش طراحی الگوريتم رسانايی افزايشی اصالحشده به همراه کنترلکننده پيشبين مبتنی بر مدل به منظور رديابی
توان بيشينه سيستم فتوولتائيک ( ) PVتشريح شده است .سيستم  PVمورد بررسی ،انرژی خورشيدی را از ماژول  PVبا استفاده از مبدل توان
کاهنده  DC-DCبه يک لينک  DCو متعاقباً به سيستم ذخيره انرژی منتقل مینمايد .الگوريتم رسانايی افزايشی با دو اصالح به منظور رديابی
نقطه توان بيشينه بر روی منحنی  P-Vماژول خورشيدی نسبت به تغييرات شرايط محيطی در نظر گرفته شده است .برای اجتناب از يک سيگنال
کنترلی با مجموعه متناهی ،مدل ميانگين سيستم  PVمحاسبه و حول نقطه توان بيشينه خطیسازی میگردد .با طراحی کنترلکننده پيشبين،
مزيتهای آن نسبت به روش طراحی کنترل پيشبين با مدل کليدزنی مقايسه شده است .شبييهسازیها نشان میدهد که کنترلکننده پيشنهادی
اين مقاله تغييرات توان بيشينه نسبت به تغييرات تابش خورشيد را با سرعت بيشتر و خطای حالت ماندگار کمتری رديابی میکند.
کلمات کلیدی :سيستم  ،PVکنترلکننده پيشبين مبتنی بر مدل ،کنترلکننده پيشبين با مجموعه ورودی متناهی ،رسانايی افزايشی.

Maximum Power Point Tracking of a Photovoltaic System Using
Modified Incremental Algorithm and Model Predictive Control
Ahmad Dehghanzadeh, Gholamreza Farahani, Mohsen Maboodi
Abstract: In this paper a systematic methodology to design a modified incremental conductance
and a model predictive control (MPC) for maximum power point tracking of a photovoltaic system
is presented. The PV system includes a PV module that supplies a DC link and also an energy storage
system using a buck DC-DC converter. The incremental conductance (INC) method with two
modifications is employed for maximum power point tracking (MPPT) within P-V characteristic
curve according to changes in weather condition. To avoid a finite set control signal, the average
model of the PV system is analytically calculated and subsequently the model is linearized around
MPP. Designing an MPC with continuous control set, its performance respect to finite control set
MPC is compared. The simulations demonstrate that the proposed controller with augmented
integrator could track the MPP faster and with less steady state error.
Keywords: PV system, model predictive control (MPC), finite control set MPC (FCS-MPC),
Incremental conductance.
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 -1مقدمه
علیرغم کاهش قيمت سوختهای فسيلی و قيمت تمام شده برق
نيروگاههای با سوختهای فسيلی ،طراحی ،توسعه و ساخت نيروگاههای با
انرژی تجديدپذير ضروری میباشد .سيستمهای فتوولتائيک ( )PVيكی از
انرژیهای نويدبخش در راستای تالش جهانی برای رفع نگرانیهای بين-
باشد .براساس نقشه راه انرژی فتوولتائيک ،با وجود آنكه قيمت برق
فتوولتائيک در حال حاضر بيش از ساير منابع است ،ولی به لحاظ حذف
مخارج انتقال و توزيع ،در سال  2020قيمت آن با قيمت برق پيک و در
چشمانداز  2040با قيمت برق پايه برابر خواهد شد [ .]2 ,1براساس گزارش-
های انجمن انرژیهای تجديدپذير اروپا ) ،(ERECدر انتهای قرن
بيستويک ،فتوولتائيک و نيروگاههای گرمايی -خورشيدی عمدهترين
توليدکنندگان انرژی الكتريكی خواهند بود.
گرايش فزاينده صنعت برق به استفاده از سيستمهای  PVمنجر به
پژوهشهای گستردهای در اين حوزه گرديده است .هدف مشترک همه
اين تالشها ،افزايش هرچند بسيار کوچک در ميزان بازده سيستمهای PV
است .بازده اين سيستمها به مواد مورد استفاده در ساخت سلولهای ،PV
فرايند ساخت ،توانايی در رديابی خورشيد ،الگوريتم رديابی توان بيشينه و
نوع مبدل توان استفاده شده به منظور تغذيه بار در حالت مستقل از شبكه يا
متصل به شبكه بستگی دارد .در اين مقاله ،بنا داريم که با طراحی کنترل-
کننده پيشرفته جهت رديابی توان بيشينه سلولهای  ،PVبا افزايش توان
دريافتی ،بازده سيستم  PVرا افزايش دهيم .شايان ذکر است که کنترل-
کننده  PIبه دليل سادگی طراحی و عملكرد نسبتاً قابل قبول ،در سيستمهای
 PVنيز همانند صنايع ديگر به کار گرفته شده است []4 ,3؛ اما با تكامل
تراشههای الكترونيكی جهت پردازش سيگنالهای ديجيتال امكان
بكارگيری الگوريتمهای پيچيده کنترلی به منظور بهبود شاخصهای
عملكردی در طراحی سيستمهای  PVفراهم شده است .تا کنون کنترل-
کنندههای فازی [ ،]6 ,5شبكههای عصبی [ ،]7الگوريتم ژنتيک [ ]8و  ...در
اين سيستمها مورد بررسی قرار گرفتهاند .با توجه به وجود مدل نسبتاً دقيق،
نوع ديگر از کنترلکنندههای پيشرفته که در دهه اخير در سيستمهای
الكترونيک -قدرت نظر پژوهشگران را جلب نموده است ،کنترلکننده
پيشبين مبتنی بر مدل ( )MPCاست .در طراحی  MPCمیتوان غيرخطی-
گریهای ذاتی و همچنين اشباع عملكردی محرکها را در سيستمهای
الكترونيک -قدرت در نظر گرفت .عالوه بر اين ،تحقق  MPCدر فضای
ماتريس حالت اين امكان را فراهم میکند تا اين کنترلکننده به سادگی

بهروزرسانی مدل در هر لحظه وکاهش خطای مدلسازی به ويژه در
سيستمهای غيرخطی میگردد [.]10
از طرف ديگر ،کليدزنی ذاتی در مبدلهای توان ،منجر به توسعه
حالت خاصی از کنترلکنندههای پيشبين در زمينه الكترونيک -قدرت
گرديد که تابع هزينه را در همه حالتهای کليدزنی محاسبه و با انتخاب
حالت کليدزنی متناظر با کمترين مقدار تابع هزينه ،يک الگوريتم ساده
بهينهسازی را در هر زمان نمونهبرداری حل میکند .اين کنترلکنندهها که
کنترلکننده پيشبين با مجموعه ورودی متناهی ( )FCS-MPCناميده می-
شود در بسياری از کاربردهای مبدلهای توان [ ]13-11بهويژه در سيستم-
های  ]17-14[ PVاستفاده شدهاند .اگرچه مقالههای متعددی کنترلکننده
 FCS-MPCرا بررسی کردهاند اما هنوز هم چالشهايی مشاهده میگردد؛
حجم محاسبات در حالت افق پيشبينی طوالنی و همچنين در کاربردهای
مبدلهای توان چندسطحی بهصورت نمايی افزايش میيابد [ .]18کنترل-
کننده  FCS-MPCبا فرکانس کليدزنی متغير کار میکند که منجر به ايجاد
هارمونيکهای گسترده برای شكل موجها میگردد؛ بنابراين ،طراحی فيلتر
در سيستمهايی که از  FCS-MPCاستفاده میکنند با يک محدوديت
اساسی مواجه میشوند [ .]20 ,19در مقابل CCS-MPC ،به دليل استفاده
از يک مدوالتور ،با فرکانس ثابت کليدزنی کار میکند .میتوان FCS-
 MPCرا حالت گسسته و خاصی از کنترلکنندههای پيشبين با ورودی
پيوسته ( ) CCS-MPCفرض کرد که در آن از يک متغير پيوسته برای
اهداف کنترلی استفاده میگردد .در حقيقت ،انتخاب يک متغير پيوسته به
عنوان متغير قابل دستكاری از نظر کنترلی مطلوب است .در اين پژوهش
قصد داريم کنترلکننده  CCS-MPCرا با در نظر گفتن متغير دوره کاری
به عنوان متغير قابل دستكاری طراحی کنيم؛ در حالی که FCS-MPC
ناگزير است ورودی کنترلی را از بين چند حالت خاص کليدزنی انتخاب
مینمايد.
در ادامه مقاله ابتدا سيستم  PVمورد استفاده در اين پژوهش معرفی و
مدلسازی می شود .الگوريتم رسانايی افزايشی نيز با اصالحاتی برای رديابی
توان بيشينه ماژول خورشيدی در بخش دوم ارائه میگردد .فرايند طراحی
کنترلکننده  CCS-MPCدر بخش سوم به تفضيل بيان میشود .در بخش
چهارم با شبيهسازی هر دو روش کنترلی ،ويژگیهای آنها در حالت گذرا
و ماندگار مقايسه و مالحظات مربوط به هر دو روش کنترلی تشريح می-
گردد .نتيجهگيری پژوهش نيز در بخش آخر ارائه میشود.

 -2تحلیل سیستم PV

قابل تعميم به سيستمهای چندمتغيره باشد .اساساً MPC ،يک مسئله بهينه-

 1-2مدلسازی

سازی را در پنجره زمانی متحرک به منظور يافتن ورودیهای بعدی در

سيستم  PVمورد استفاده در اين مقاله در شكل  1نشان داده شده است

راستای قرار گرفتن سيستم در حالت بهينه ،حل میکند [ .]9در حقيقت ،در

که توان از طريق يک مبدل کاهنده به سيستم ذخيرهکننده انرژی منتقل

هر زمان نمونهبرداری MPC ،مدل سيستم را در نقطه کار فعلی ساخته،

میگردد .جهت بهرهبرداری از منابع  PVدر حالت بيشينه توان ،استفاده از

متغيرهای حالت را در زمانهای بعدی محاسبه و با در نظر گرفتن آنها

مبدلهای توان الزامی است که ب ا توجه به کاربرد مورد نظر میتوان از

ديناميک فعلی سيستم را جهت رسيدن به حالت مطلوب در آيندهای

مبدلهای افزاينده و يا کاهنده -افزاينده استفاده نمود .خروجی سيستم
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شكل  1با استفاده از باتری ثابت نگه داشته شده است؛ شايان ذکر است که

همچنين 𝑑 به عنوان دوره کاری از ميانگينگيری از متغير 𝑢 در پنجره

برای تغذيه شبكه  DCمیتوان از يک کنترلکننده مستقل ديگر برای تنظيم

زمانی متحرک 𝑇 حاصل میگردد.

ولتاژ استفاده نمود .همچنين ،برای سيستمهای  PVمتصل به شبكه  ،ACدر
ادامه لينک  DCمیتوان از يک اينورتر  DC-ACبا حلقه کنترلی مستقل
برای تنظيم دامنه و فرکانس در خروجی  ACاستفاده کرد که از حوزه

iL

is

r

L

battery

Cdc

حال برای بررسی رفتار اين سيستم در فرکانسهای پايين کفايت میکند؛

Cs

u

vs

Vdc

PV

PWM

d

vmp
imp

CCSMPC
)Eq. (33

تغييرات دما و تابش ،مختصات توان بيشينه را در منحنی جريان -ولتاژ

m-INC
)Eq. (9

ماژولهای  PVدر محدوده وسيعی جابجا میکند .با به کارگيری مبدل

همانطور که در شكل  1مشاهده میگردد ،ولتاژ و جريان ماژول PV
با نماد 𝑠𝑣 و 𝑠𝑖 نشان داده شده است .جريان عبوری از سلف و همچنين
ولتاژ لينک  DCنيز با 𝐿𝑖 و 𝑐𝑑𝑉 مشخص گرديدهاند .مبدل توان با سيگنال
𝑢 که از خروجی بلوک  PWMتوليد میشود ،فعال میگردد .سيگنال 𝑢
با دوره تناوب 𝑇 و دوره کاری 𝑑 به صورت زير تعريف میشود:
()1

باشند و اثر آنها با طراحی فيلترهای مناسب حداقل میگردد [.]22

 2-2رديابی توان بيشينه

شكل  :1طرح کلی سيستم  PVبا کنترلکننده پيشنهادی برای رديابی توان بيشينه.

0  t  dT
dT  t  T

u (t − T ) = u (t )t

در عمل ،مولفههای فرکانس باالی ناشی از عمل کليدزنی نامطلوب می-

1
u (t ) = 
0

توان و استفاده از ردياب توان بيشينه ( ،)MPPTمیتوان بيشترين انرژی را
به صورت بالدرنگ ذخيره نمود .روشهای متعددی برای رديابی توان
بيشينه در منابع گزارش شده است []23؛ در اين مقاله از روش رسانايی
افزايشی ( )INCبا تغييراتی که در ادامه ذکر میگردد ،استفاده شده است.
توان لحظهای حاصل ماژول فتوولتائيک به صورت معادله ( )7میباشد:
()7

) ps ( t ) = vs (t ) is (t

تغييرات توان نسبت به ولتاژ خروجی با معادله ( )8بيان میگردد که
در آن 𝑔 و 𝑔𝑑 ،رسانايی و رسانايی ديفرانسيلی میباشند:

با اعمال قانون کيرشهف در دو حالت کليدزنی  𝑢 = 0و ،𝑢 = 1
معادالت حالت سيستم شكل  1به صورت فشرده معادله ( )2ارائه میگردد؛
اين معادله با قابليت مدل کردن طبيعت کليدزنی مبدل توان ،مدل کليدزنی
يا مدل دقيق ناميده میشود:

()2

) dvs ( t

+ u ( t ) iL ( t ) = 0
−is ( t ) + Cs

dt

−u t v t + ri + L diL ( t ) + V = 0
dc
 ( ) s ( ) L
dt

در مهندسی کنترل ،مطلوب است که سيگنال کنترلی يک متغير

شكل  :2مشخصه  I-Vو  P-Vماژولهای .PV

پيوسته باشد []21؛ بنابراين با استفاده از معادالت ( )3تا ( ،)5مدل ميانگين

) dps ( t

سيستم شكل  1به صورت معادله ( )6بدست میآيد.
t

()3
()4
()5

 x ( ) d

t −T

) (t

0

1
T

d
) x (t
dt

= )(t

x ( t )0

) dx ( t

= ) (t

dt

0

) (t )  x (t ) 0 ( t ) u (t ) 0 ( t

0

) x (t ) u (t

شايان ذکر است که نماد  〈𝑥〉0اعمال عمل ميانگينگيری بر روی
متغير 𝑥 را نشان می دهد .در ادامه ،برای سادگی در نمايش معادالت
رياضی ،از همان متغير 𝑥 به جای متغير  〈𝑥〉0در معادله ( )6استفاده میشود.
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()8

 i ( t ) dis ( t ) 
= vs ( t )  s
+

) dvs ( t
 vs ( t ) dvs ( t ) 
) ) = vs ( t ) ( g ( t ) + dg ( t

شكل  ،2به طور کلی منحنی  I-Vو  P-Vمربوط به ماژولهای  PVرا
نشان میدهد .نقاط جريان اتصال کوتاه ( 𝑐𝑠𝑖) ،ولتاژ مدار باز ( 𝑐𝑜𝑣) ،توان
بيشينه ( ،)MPPولتاژ در حالت توان بيشينه ( 𝑝𝑚𝑣) و جريان در حالت توان
بيشينه ( 𝑝𝑚𝑖) در شكل  2مشخص گرديدهاند .پرواضح است که شيب
نمودار  P-Vبه طور مستقيم محل نقطه کار ماژول  PVرا نسبت به MPP
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کاری اين مقاله خارج است.

 dvs ( t ) 1
) ) = ( is ( t ) − d ( t ) iL ( t

Cs
 dt
()6

 diL ( t ) 1
)  dt = L ( −riL ( t ) + d ( t ) vs ( t ) − Vdc
معادله ( )6مدل دقيقی از سيستم فتوولتائيک شكل  1نمیباشد؛ با اين
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) imp ( t

تعيين مینمايد؛ درحقيقت ،اگر شيب نمودار مثبت باشد ،نقطه کار در
سمت چپ  MPPو اگر شيب نمودار منفی باشد ،نقطه کار در سمت
راست  MPPواقع میشود .بدين ترتيب ،با اندازهگيری 𝑠𝑣 و 𝑠𝑖 ،متغيرهای
𝑔 و 𝑔𝑑 محاسبه که در نهايت  MPPبا معادله ( )9بدست میآيد:
()9

در اين پژوهش ،دو تغيير در روش  INCايجاد شده است .اول اينكه
به منظور تطبيق با کنترلکننده  CCS-MPCکه در بخش بعد طراحی
خواهد شد ،عالوه بر ولتاژ ،متغير جريان نيز در  MPPتعيين گرديده است.
ثانياً ،با استفاده از 𝑐𝑛𝑖𝑉 و 𝑐𝑛𝑖𝐼 تحريكی بر متغيرهای لحظهای 𝑠𝑣 و 𝑠𝑖
ايجاد شده است؛ در مقايسه با ويرايش قبلی که تغييرات بر نمونه قبلی 𝑝𝑚𝑣
و 𝑝𝑚𝑖 اعمال میشد ،عملكرد اين روش در پيدا کردن جهت حرکت
درست به سمت  MPPبا گامهای بلندتر فراهم میگردد که اين موضوع
در موارد تغيير شديد تابش موثر میباشد .روند الگوريتم  m-INCدر شكل
 3نشان داده شده است که در آن  𝑘 − 1و 𝑘 به ترتيب نمونههای قبلی و
فعلی متغيرهای اندازهگيری شده میباشند.
start

()11

با آگاهی از مقادير نامی حالتها و ورودی در نقطه کار  ،MPPمدل
غيرخطی ( )6با استفاده از بسط سری تيلور خطیسازی میشود [.]24
همانطور که معادله ( )12نشان میدهد𝑖𝐿 ]𝑇 ،

𝑠𝑣[ = 𝑥 حالتهای

مدل سيگنال کوچک میباشند .شايان ذکر است که متغيرهای موجود در
معادله ( )12تغييرات 𝑠𝑣 𝑖𝐿 ،و 𝑑 پيرامون نقطه کار میباشند که به منظور
سادگی نمايش نمادهای رياضی از همان نمادهای قبلی استفاده شده است.

)  dx ( t ) = A ( t ) x ( t ) + B ( t ) d ( t

c
c
 dt
)  y ( t ) = Cc ( t ) x ( t

()12
همچنين:


)  dg mp ( t
d mp ( t ) 
 iLmp ( t ) 
−



−

Cs 
Cs 
 A =  Cs

,
B
=
c
c

)  d (t
( v ( t )  )13

R 
mp

 mp

−


L
L


L 


Cc = 1 0
با توجه به اينكه معادله ( )8در  MPPصفر میباشد ،مقدار 𝑝𝑚𝑔𝑑 در

معادله ( )13به صورت زير بدست میآيد:
)is (k ) − is (k − 1
)vs (k ) − vs (k − 1

= , dg

) is (k
) vs (k

=g

no

vmp = vs (k ) − Vinc

()14

) imp ( t

) vmp ( t

) dis ( t

=−

dvs ( t ) mp

= ) dg mp ( t

مدل سيگنال کوچک در فضای گسسته نيز به صورت زير محاسبه
میگردد:
vmp = vs (k ) + Vinc
imp = is (k ) − I inc

yes

g + dg  0

imp = is (k ) + I inc

)  x ( k + 1) = Ad x ( k ) + Bd d ( k
()15

y
k
=
C
x
k
) (
) ( 
d
که ماتريسهای حالت ،ورودی و خروجی در فضای گسسته در

معادله ( )16نمايش داده شده است .اين ماتريسها به طور ذاتی متغير با
زمان میباشند ولی در مدت زمان نمونهبرداری ثابت فرض شدهاند.

return

شكل  :3روندنمای الگوريتم  m-INCبه منظور تعيين .MPP

 -3طراحی کنترلکننده CCS-MPC
 1-3مدل سيگنال کوچک

()16

Ts

 Ad = exp ( AcTs ) , Bd =  exp ( Ac ) Bc d

0

C
=
C
c
 d

 2-3پيشبينی
در اين بخش ،مقادير پيشبينی شده حالتها و خروجی سيستم  PVبر

از آنجايی که مدل ميانگين معادله ( )6يک سيستم غيرخطی است،

اساس مدل گسسته سيگنال کوچک بدست میآيد .برای از بين بردن

ابتدا سعی می کنيم که مدل سيگنال کوچک اين سيستم را پيرامون نقطه

خطای حالت ماندگار ،بردار حالت جديد معادله ( )17تعريف میگردد که

کار مطلوب بدست آوريم .با توجه به تعيين  MPPدر بخش قبل ،با برابر

با افزودن انتگرالگير به کنترلکننده پيشبين موجب بهبود در عملكرد

صفر قرار دادن تغييرات حالتها در مدل ( ،)6نقطه کار سيستم با فرض قرار

حالت ماندگار میگردد [.]10

گرفتن ماژول  PVدر نقطه توان بيشينه بدست میآيد:

) Vdc + Vdc 2 + 4r vmp ( t ) imp ( t
()10

) 2 vmp ( t

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،2تابستان 1397

()17

= ) dmp ( t

()18

T

y ( k )


) xa ( k ) =  x ( k


T

)x ( k ) = x ( k ) − x ( k − 1

بدين ترتيب مدل افزونه سيستم  PVبه صورت زير میباشد:
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) ) vmp ( t ) = vs ( t ) + Vinc sign ( g ( t ) + dg ( t


) ) imp ( t ) = is ( t ) − I inc sign ( g ( t ) + dg ( t

) d mp ( t

= ) iLmp ( t
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)  xa ( k + 1) = Aa xa ( k ) + Ba d ( k

)  y ( k ) = Ca xa ( k

()19
که در آن:

)d ( k ) = d ( k ) − d ( k − 1

()20

Rs = 1 1

1 vmp

()28

T

هدف کنترلکننده  MPCکمينه نمودن خطای بين مقادير خروجی و
سيگنال مرجع در طول افق پيشبينی میباشد .عالوه براين مقدار 𝐷∆ نيز
در فرايند بهينهسازی در نظر گرفته میشود .بنابراين تابع هزينه کنترلکننده
 MPCبه طور کلی به صورت معادله ( )29بيان میگردد:

و
()21

با استفاده از معادله ( ،)19نمونههای آينده خروجی و حالتهای
سيستم افزونه با استفاده از معادالت ( )22و ( )23بدست میآيند .قابل ذکر
است که 𝑝𝑁 افق پيشبينی میباشد که تعداد نمونههای حالتهای سيستم
که در فرايند بهينهسازی در نظر گرفته میشوند را تعيين میکنند .همچنين
𝑐𝑁 متغير افق کنترل میباشد که کنترلکننده پيشبين سيگنال کنترلی را
در طول آن توليد مینمايد.

()22

 x k + 2 = A 2 x k + A Bd k + Bd k + 1
) ( ) a a( ) a
) (
( a


Np
 xa ( k + N p ) = Aa xa ( k ) +

N −1
N −2
Aa p Bd ( k ) + Aa p Bd ( k + 1) +


N −N
)+ Aa p c Bd ( k + Nc − 1


()23

) y ( k + N p ) = Ca xa ( k + N p

با تعريف بردارهای معادله ( ،)24تمامی متغيرهای حالت و خروجی
نمونههای آتی در افق پيشبينی به صورت فشرده ( )25ارائه میگردد:
T

()24

T

y ( k + N p )

d ( k + N c − 1)

) Y =  y ( k + 1) y ( k + 2
 

)D = d ( k ) d ( k + 1


Rw D

( Rs − Y ) + D

) J = ( Rs − Y

که در آن 𝑤𝑅 ضريب وزنی مربوط به اندازه تغييرات سيگنال کنترلی
میباشد که با يک ماتريس قطری در نظر گرفته میشود:

Rw = rw I Nc  Nc

()30

مقدار توجهی که به اندازه 𝐷∆ پرداخته میشود با اندازه 𝑤𝑟 تعيين
میگردد؛ در حقيقت با  ،𝑟𝑤 = 0اهميتی به اندازه 𝐷∆ در تابع هزينه داده
نمیشود و تنها هدف کنترلی کمينهسازی خطای (𝑅𝑠 − 𝑌)𝑇 (𝑅𝑠 −
)𝑌 خواهد بود .برای تابع هزينه اين پژوهش ،مقدار يكسان = 𝑤𝑟
 0.001در طول افق کنترل در نظر گرفته شده است .با استفاده از معادله
( ،)25تابع هزينه به صورت زير قابل بازنويسی میباشد:

J = ( Rs − Fxa ( k ) ) ( Rs − Fxa ( k ) ) −
T

()31

2DT T ( Rs − Fxa ( k ) ) + DT ( T  + Rw ) D

مقدار کمينه تابع هزينه 𝐽 به سادگی با استفاده از مشتقگيری نسبت به
𝐷∆ بدست میآيد:

J
()32
= −2T ( Rs − Fxa ( k ) ) + 2 ( T  + Rw ) D
D
در نهايت مقدار بهينه تغييرات دوره کاری به صورت معادله ()33
معرفی میشود:
()33

) ) D = ( T  + Rw ) T ( Rs − Fxa ( k
−1

متعاقباً دنباله مربوط به سيگنال کنترلی در طول افق کنترل توليد می-
گردد که درايه اول برای دوره کاری اجرا میگردد.

Y = Fxa ( k ) + D

()25

 -4نتایج شبیهسازی

که در آن:
T

N
F = Ca Aa Ca Aa 2
Ca Aa p 
0
0
 Ca Ba

 C AB

C
B
0
a a a
a a

=


0


N p −1
N p −2
N p − Nc
Ca Aa
Ba 
Ca Aa Ba Ca Aa Ba

()26

()27

 3-3بهينهسازی
برای کنترل خروجی ماژول  PVدر  ،MPPورودی مرجع
کنترلکننده پيشبين در طول افق پيشبينی بهصورت رابطه زير تعريف
میشود:
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،2تابستان 1397

به منظور ارزيابی روش کنترلی  ،CCS-MPCمدل الكتريكی شكل 1
با استفاده از جعبهابزار  SimPowerSystemsدر نرمافزار MATLAB
شبيهسازی می گردد .مقدار عناصر موجود در مدار برای مطالعات شبيه-
سازی در جدول  1مشخص گرديدهاند .از معادله ( )34برای شبيهسازی
ماژول  PVاستفاده شده است .اين مدل الكتريكی که از دوديود به همراه
مقاومتهای سری و موازی تشكيل شده است در [ ]26 ,25به تفصيل به آن
پرداخته و پارامترهای آن تعريف شده است .بر اساس مدل رياضی مذکور،
مقدار دقيق ولتاژ و جريان در محل  MPPبه صورت تحليلی محاسبه می-
گردد تا به کمک آن بتوان دقت کنترلکننده  CCS-MPCجهت اجرای
فرامين  m-INC MPPTرا صحهگذاری نمود.

Journal of Control, Vol. 12, No. 2, Summer 2018

Downloaded from joc-isice.ir at 3:25 +0330 on Sunday November 18th 2018


0
 Ad
 Bd 
 Aa = 
 , Ba = C B 
C
A
1
 d d

 d d

C = 0 0 1

 a 

()29

T

T
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𝑠𝐼

است که فيلترهای يكسانی جهت پااليش مولفههای فرکانسهای باال در

=

سيگنالهای ولتاژ و جريان برای هر دو کنترلکننده استفاده شده است .برای

()34

مقايسه دو کنترلکننده ،عملكرد حالت گذرا و ماندگار بررسی میگردند:

الف

که در آن تابع لمبرت به صورت رابطه ( )35تعريف میشود:
↔
𝑦
)𝑢(𝑤 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑚𝑎𝐿 =

()35

𝑢 = 𝑦 𝑒𝑦 𝑓𝑖

جدول  :1مشخصات سيستم  PVمورد مطالعه در اين پژوهش
ب
خازن ورودی ( 𝑠)C
سلف )𝐿 (𝑟,

𝐹𝑢 150
 1 𝑚Ωو 𝐻𝑚 0.5

خازن لینک )C𝑑𝑐 ( DC

𝐹𝑢 150

ولتاژ باتری ) 𝑐𝑑𝑉(

𝑉 ≈ 12

شكل  :4ولتاژ خروجی ماژول  PVدر حالت تغيير ناگهانی در شدت تابش :الف)
 ،FCS-MPCب) .CCS-MPC

بار خروجی

40 Ω

فرکانس کلیدزنی

𝑧𝐻𝑘 5

به دليل اينكه کنترلکننده  CCS-MPCبا استفاده از مدوالتور PWM

زمان نمونهبرداری ) 𝑠𝑇(

𝑠𝑢 20

در فرکانس ثابتی کار میکند و در مقابل کنترلکننده  FCS-MPCبا

برای مقايسه کنترلکننده پيشبين پيشنهادی با کنترلکننده پيشبين
 ،FCSعملكرد آنها در حالت تغيير ناگهانی شدت تابش از  200به
 800 𝑊/𝑚2بررسی میگردد .برای انجام اين کار ،جعبه  m-INCبا
اندازهگيری ولتاژ و جريان خروجی ماژول  PVمقادير لحظهای 𝑝𝑚𝑣 و
𝑝𝑚𝑖 را محاسبه میکند .با مصالحه بين شاخصهای سرعت و نوسان
پيرامون  ،MPPپارامترهای 𝑐𝑛𝑖𝑉 و 𝑐𝑛𝑖𝐼 مربوط به  m-INCبهصورت
سعی و خطا انتخاب شدهاند .برای مقايسه دو کنترلکننده در رديابی توان
بيشينه ،سيگنال مرجع توليدی توسط  m-INCبا استفاده از کنترلکنندههای
 FCS-MPCو  CCS-MPCرديابی میگردند .طراحی کنترلکننده FCS-

فرکانس کليدزنی متغير کار میکند ،مقايسه درست بين  FCS-MPCو
 CCS-MPCکار ساده ای نيست .به منظور فراهم کردن شرايط برابر در
مقايسه فرکانس کار دو کنترلکننده بايد در نظر گرفته شود .بر اساس
گزارش منابع ،فرکانس کنترلی موثر در کنترلکنندههای FCS-MPC
چندين برابر کمتر از فرکانس نمونهبرداری بدست آمده است [.]28 ,27 ,9
در اين پژوهش فرکانس نمونهبرداری 𝑧𝐻𝑘  50میباشد که فرکانس موثر
𝑧𝐻𝑘  5در سيگنال ولتاژ مربوط به روش  FCS-MPCدر شكل  4مشاهده
شده است .بنابراين فرکانس مشابه 𝑧𝐻𝑘  5برای کليدزنی  PWMانتخاب
شده است تا بتوان مقايسه منصفانهتری صورت پذيرد.

 MPCبراساس کمينهسازی  (𝑣𝑚𝑝 − 𝑣𝑠 )2در افق پيشبينی 𝑁𝑝 = 1

 1-4عملكرد حالت گذرا

انجام شده است .شايان ذکر است که به منظور مقايسه معنیدار 𝑁𝑝 ،در

برای ارزيابی عملكرد حالت گذرای دو کنترلکننده ،ابتدا بايد مقدار

کنترلکننده  CCS-MPCنيز مقدار مشابه يک انتخاب شده است .اين

ميانگين آنها در حالت ماندگار تعيين و با استفاده از آن معيار ،زمان نشست

روش که با استفاده از مدل کليدزنی مبدل طراحی میشود در [ ]11تشريح

مورد نظر اين پژوهش بدست میآيد .مقدار ميانگين در حالت ماندگار با

شده است .ولتاژ خروجی ماژول  PVدر هر دو حالت  FCS-MPCو CCS-

ميانگينگيری از نوسانهای دائمی سيگنال ولتاژ با دامنه مشخص پيرامون

 MPCدر شكل  4رسم شده است.

نقطه تعادل و بدون گذر از آن بدست میآيد .اين مقدار برای

برای ارزيابی عملكرد الگوريتم  ،m-INCمقدار دقيق 𝑝𝑚𝑣 و 𝑝𝑚𝑖

کنترلکنندههای  FCS-MPCو  CCS-MPCبه ترتيب برابر  30,13و

براساس مشخصه ماژول  PVمحاسبه شده است که در شكل  4با خطچين

 30,45ولت محاسبه میشود .همچنين محدودهای متقارن با عرض ± 0,16

سبزرنگ نشان داده شده است .براساس مدل ماژول  ،PVمقدار دقيق 𝑝𝑚𝑣

به مرکز مقدار ميانگين در حالت ماندگار برای پوشش نوسانهای حالت

برابر  26,04و 𝑉  30,38به ترتيب در تابشهای  200و 800 𝑊/𝑚2

ماندگار تعريف میگردد .اين محدوده در شكل  5با بزرگنمايی نمايش

بدست میآيد .سيگنال مرجعی که با استفاده از  m-INCبهصورت

داده شده است .بنابراين ،زمان نشست کنترلکنندهها به صورت زمانی که

بالدرنگ محاسبه میگردد ،با نقطهچين قرمزرنگ و همچنين ولتاژ

سيگنال ولتاژ به اين محدوده وارد گردد و در آن باقی بماند محاسبه می-

خروجی ماژول  PVبا منحنی آبی رنگ نمايش داده شده است .شايان ذکر

گردد که برای  FCS-MPCمقدار 𝑠𝑚  3,1و برای  CCS-MPCمقدار
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𝑠𝑉 𝑝𝐺 𝐼𝑝ℎ −
𝑝𝐺 𝑠𝑅 1 +
𝑠𝑅𝑎 𝑉𝑠 + 𝐼𝑝ℎ 𝑅𝑠 + 𝐼𝑠1
𝑇𝑉 𝑛1
𝑠𝑅𝑎 𝐼𝑠1
{−
[ 𝑤 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑚𝑎𝐿
( 𝑝𝑥𝑒
])
𝑠𝑅𝑎
) 𝑝𝐺 𝑠𝑅 𝑛1 𝑉𝑇 (1 +
) 𝑝𝐺 𝑠𝑅 𝑛1 𝑉𝑇 (1 +
𝐼𝑠1
−
}
) 𝑝𝐺 𝑠𝑅 (1 +
𝑠𝑅 𝑉𝑠 + 𝐼𝑝ℎ 𝑅𝑠 + 𝐼𝑠2
𝑇𝑉 𝑛2
𝑠𝑅 𝐼𝑠2
{−
[ 𝑤 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑚𝑎𝐿
( 𝑝𝑥𝑒
])
𝑠𝑅
) 𝑝𝐺 𝑠𝑅 𝑛2 𝑉𝑇 (1 +
) 𝑝𝐺 𝑠𝑅 𝑛2 𝑉𝑇 (1 +
𝐼𝑠2
−
}
) 𝑝𝐺 𝑠𝑅 (1 +
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𝑠𝑚  1,4محاسبه میگردد .با معيار زمان نشست ،کنترلکننده پيشبين
 CCSدو برابر سريعتر از کنترلکننده  FCSبه حالت ماندگار میرسد.
الف

شرايط احتمالی.
ب

 2-4عملكرد حالت ماندگار
در اين بخش ابتدا قابل ذکر است که خطا بهصورت خطای بين ولتاژ
خروجی ماژول  PVو مقدار دقيق 𝑝𝑚𝑣 تعريف میگردد .در حقيقت خطا

شكل  :5تعيين محدوده نوسان حالت ماندگار ولتاژ خروجی ماژول  PVجهت
مقايسه کنترلکنندههای الف)  FCS-MPCو ب) .CCS-MPC

در مهندسی کنترل ،خطای بين سيگنال مرجع و خروجی سيستم در نظر
گرفته میشود .مقاله [ ]31خطای کنترلکننده  FCS-MPCرا در پاسخ به
سيگنالهای مرجع مختلف بدست آورده است .پرواضح است که خطا در

با وجود پژوهشهای متعدد در زمينه پيادهسازی ،FCS-MPC

رديابی سيگنال مرجع توليد شده توسط  m-INCبه خطا در رديابی توان

همچنان برخی از چالشها باقی مانده است .به عنوان مثال ،روش تحليلی

بيشينه واقعی در سيستم حلقه بسته میانجامد .همانطور که شكل  5نشان

برای اثبات پايداری آن در نقطههای کار مختلف گزارش نشده است؛

میدهد ،مقدار دقيق 𝑝𝑚𝑣 با استفاده از مدل ماژول  PVبرابر  30,38ولت

اگرچه ،به صورت مشروط و با در نظرگرفتن قيدهای مشخصی بر روی

محاسبه شده است .با توجه به محاسبه مقدار ميانگين حالت ماندگار برای

عملكرد متغيرهای سيستم ،پايداری  FCS-MPCبررسی گرديده است

دو کنترلکننده  FCS-MPCو  CCS-MPCدر بخش قبل ،خطای حالت

[ .]29پايداری کنترلکننده ها عملكرد حالت گذرای سيستم را در رديابی

ماندگار ميانگين به ترتيب برابر  0,25و  0,07بدست میآيد که اين موضوع

توان بيشينه ماژول  PVتحت تاثير قرار میدهد .همانطورکه شكل  5نشان

اهميت استفاده از انتگرال گير افزونه را در فرايند طراحی کنترلکننده

می دهد تغيير ناگهانی در مسير حرکت سيگنال ولتاژ به سمت حالت

پيشنهادی نشان میدهد .بنابراين ،کنترلکننده پيشبين  CCSبه همراه

ماندگار برای کنترلکننده  FCS-MPCمشاهده میگردد .عالوه براين،

الگوريتم رديابی توان بيشينه  ،m-INCتوان بيشتری را در شرايط محيطی

پس از ورود به محدوده تعريف شده ،سيگنال ولتاژ از آن خارج گرديده

مشابه نسبت به کنترلکننده  FCSفراهم مینمايد.

که میتوان آن را به عنوان فراجهش در عملكرد اين کنترلکننده در نظر

الف

گرفت که حاشيه پايداری سيستم فتوولتائيک را تهديد میکند .همچنين
عملكرد الگوريتم  m-INCبه همراه کنترلکننده پيشبين  FCSدر مقابل
تغييرات پارامترهای سيستم حلقه بسته آسيبپذير میباشد .همانطورکه
شكل  6نشان میدهد ،با تغيير کوچكی در پارامترهای مربوط به ،m-INC
رديابی توان بيشينه دچار نوسان شديد گرديده و قابليت خود را از دست
داده میدهد .پايداری کنترلکننده  CCS-MPCبا استفاده از مفاهيم بهينه-

ب

سازی کوژ قابل درک است [ .]30از آنجايی که کنترلکننده  FCSرا می-
توان به عنوان نسخه گسسته روش  CCSتصور کرد ،قابل انتظار است که
کنترلکننده  CCS-MPCمقاومت بيشتری در برابر تغييرات پارامترهای
سيستم حلقه بسته فتوولتائيک داشته باشد .همانطورکه شكل  4نشان می-
دهد ،روش  CCSمحل دقيق  MPPرا بدون تغيير مسير طی میکند.

شكل  :7رديابی توان بيشينه توسط کنترلکننده  CCS-MPCنسبت به تغييرات
تابش .الف) جريان خروجی ماژول  PVو جريان مرجع در  ،MPPب) سيگنال
تابش.
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به تغييرات سينوسی تابش در شكل  7رسم شده است .سيگنال لحظهای

توليد مینمايد .الگوريتم کنترلی پيشنهادی با الگوريتم کنترلکننده پيش-

جريان خروجی ماژول  PVو همچنين جريان مرجعی که الگوريتم m-

بين  FCS-MPCمقايسه شده است .با در نظر گرفتن شاخصهای رفتار

 INCبرای کنترلکننده  CCS-MPCتوليد میکند در قسمت الف در

حالت گذرا و همچنين خطای حالت ماندگار ،کنترلکننده پيشنهادی

شكل  7رسم شده است .همچنين سيگنال سينوسی تابش در محدوده 400

عملكرد بهتری را در رديابی توان بيشينه نشان داده است .نقاط قوت

تا  100وات بر مترمربع در قسمت ب) نشان داده شده است .همانطورکه

کنترلکننده پيشنهادی نسبت به کنترلکننده  FCS-MPCتشريح شده

مالحظه میگردد کنترلکننده  CCS-MPCدر برداشت بهينه انرژی قابل

است؛ در حقيقت با ارائه فرکانس کليدزنی ثابت ،قابليت در نظرگرفتن

حصول ماژول  PVموفق عمل کرده است .شكل  7به خوبی رابطه تقريباً

قيدهای محدودکننده ،قابليت تعميم به سيستمهای چندمتغيره و ،...

خطی تغييرات تابش و جريان را منعكس نموده است.

کنترلکننده پيشنهادی را میتوان يكی از راههای افزايش بهرهوری در

شايان ذکر است که با افزايش افق پيشبينی ،پايداری سيستم  PVبهبود

سيستمهای  PVدانست .با آگاهی از چگونگی اثرگذاری پارامترهای افق

میيابد [ .]12از طرف ديگر افزايش افق پيشبينی منجر به افزايش حجم

پيشبينی و افق کنترل در طراحی کنترلکننده پيشنهادی ،مقدار آنها را

محاسباتی الزم در هر زمان نمونهبرداری میگردد .از آنجايی که روش

میتوان با شبيهسازیهای هدفمند و با سعی و خطا انتخاب نمود .در

 ،FCSتابع هزينه را در تمامی حالتهای کليدزنی ارزيابی میکند ،بنابراين

پژوهشهای آينده میتوان با تعريف يک شاخص عملكرد برای سيستم

با افزايش افق پيشبينی حجم محاسبات بهصورت نمايی باال میرود .با اين

 ،PVمقادير اين پارامترها را نيز بهينه نمود .همچنين پيشنهاد میگردد با

حال روش بهينهسازی مربوط به الگوريتم  CCSبه طور شديدی تحت تاثير

توجه به قابليت کنترلکنندههای پيشبين برای در نظر گرفتن قيود موجود

طول افق پيشبينی قرار نمیگيرد .از نظر عملی بسيار اميدوارکننده میباشد

در سيستمها ،قيدهای مربوط به سيستم  PVيا کاربرد خاص اين سيستم را

که بتوان افق پيشبينی طوالنی را برای کنترلکننده پيشبين به خصوص در

تعريف و نتايج حاصل از اين کنترلکننده را با حالت بدون قيد مقايسه

تغييرات ناگهانی تابش که  MPPTبايد در مسير درست جستوجوی

نمود.در اين پژوهش به منظور تشريح فرآيند طراحی کنترلکننده پيشبين

 MPPحرکت کند ،در نظر گرفت .اگرچه افزايش طول افق پيشبينی تاثير

از مبدل ساده توان استفاده شده است .با توجه به ساختارهای پيشرفتهای که

مثبتی بر پايداری سيستم دارد ،اما در کاربردهای  FCS-MPCدر سيستم-

در سالهای اخير برای مبدلها ارائه شده است ،میتوان کنترلکننده

های  PVامكان انتخاب مقادير بزرگتر افق پيشبينی وجود ندارد؛ در

پيشنهادی را برای مبدلهای پيشرفته در حالت متصل به شبكه طراحی و

حقيقت ،الگوريتم  FCS-MPCبر مبنای مدل کليدزنی مبدل توان طراحی

آزمايش نمود.

میگردد .معادله ( ، )2مقدار يک گام جلوتر سيگنال ولتاژ را با استفاده از
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