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چکیده

واژههای کلیدی

امروزه با گسترش صنعت و افزایش جمعیت نیاز به انرژی روز به روز افزایش می یابد .با توجه به این

سلللول خورشللیدی ،میکرومللاهواره ،ردیللابی

که انرژی حاصل از سوخت های فسیلی رو به پایان است ،در حال حاضر استفاده از منابع انرژی تجدید

حداکثر تلوان ،مبلدل ،Dc-Dcبلاتری لیتیلو

پذیر ،به خصوص انرژی خورشیدی گسترش یافته است ،همچنین انرژی خورشیدی یکی از مهم-

یون

ترین و پر کاربردترین منبع تامین توان ماهواره ها و فضاپیما ها نیز می باشد.
سلول خورشیدی وقتی دارای بیشترین بازده میباشد که در نقطه حداکثر توان کار کند .اما به خاطر
تغییر پارامترها نمیتوانند بدون کنترل در این نقطه کار کند .توان تولید شده به وسیله سلول خورشیدی
به عوامل اصلی ،تابش و دمای سلول خورشیدی و اندازه بار متصل شده به آن بستگی دارد که در آن
تابش و دمای سلول خورشیدی با زمان تغییر میکند پس نقطه حداکثر توان نیز تغییر میکند .روش-
های مختلفی برای ردیابی نقطه حداکثر توان وجود دارد که ما در این مقاله از روش  P&Oاستفاده
کردیم .برای اینکه بتوان حداکثر توان را از سلول خورشیدی به بار انتقال داد ،نیاز است مبدلی که
دارای بازده باالیی میباشد را انتخاب کرد .در این مقاله مبدل بوست برای شبیهسازی انتخاب شده است.
کاهش حجم و وزن در میکروماهواره از نیازهای اصلی است که باعث میشود باتری با چگالی انرژی
حجمی و وزنی باال انتخاب شود و از آنجایی که با توجه به مقایسات صورت گرفته در مورد باتری Li-
 Ionاز قبیل چگالی انرژی باال ،وزن کم،نداشتن اثر حافظه در مقایسه با  Nicdو  NiH2و توان انرژی
باال ،انتخاب باتری  Li-Ionبرای ماهوارهی مورد نظر مناسبترین گزینه به نظر میرسد.
سیستم توان ماهواره که شامل سه قسمت است باید به طور همزمان مورد آزمایش قرار گیرد .چون
سناریوهای مختلفی برای بار و تولید توان وجود دارد پس ما به یک شبیهساز نیاز داریم که بتواند
عملکرد هم زمان هر سه قسمت را شبیهسازی کند ،به همین علت ما مدلهای متداول برای هر قسمت را
در شبیهساز جایگذاری کردیم که بتوانیم سناریوها و بارهای مختلف را شبیهسازی کنیم.

 -1دانشکده مهندسی برق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
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طراحی وشبیهسازی سیستم فتوولتائیک و دنبال کننده حداکثر توان در میکروماهوارهها

 -1مقدمه

محدودیتهای آشکار و پنهان سایر منابع انرژی ،جذابیت آن

امروزه با توجه به عملکرد مناسب ماهوارههای کوچک
و طراحی ،ساخت وپرتاب آنها توسط بسیاری از کشورها،
ایجاد و توسعه علو و تکنولوژی فضایی کار دشوار و دور
از دسترسی نبوده و تنها منحصر به کشورهای بزرگ و
ثروتمند جهان نمیباشد.
بدیهی است که با توجه به هزینه نسبتاً کم طراحی،

به صورت چشمگیری در صنایع دیگر روبه افزایش میباشد.
مبدلهای فتوولتائیک 2به دلیل امکان تبدیل مستقیم انرژی
خورشیدی به انرژی الکتریکی و مزایای دیگر نظیر وزن کم و
امکانات نصب در قدرتهای کوچک ،جزء تجهیزات مورد
توجه در زمینه استفاده از انرژیهای نو میباشند ولی در
مقایسه با سایر مبدلهای انرژی الکتریکی ،قیمت بیشتری

ساخت و پرتاب ماهوارههای کوچک ،روند توسعه و

دارند بنابراین الز است که همواره شرایطی فراهم شود که از

پیشرفت آنها ادامه خواهد داشت و ایجاد بستر مناسب

این مبدلها حداکثر انرژی جذب شود تا استفاده بهینه از

علمی ،راهاندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی فضایی و تربیت

سیستم صورت گیرد.

نیروی انسانی متخصص در دستور کار بسیاری از کشورهای
در حال توسعه قرار خواهد گرفت[1].

بررسی مشخصههای سیستم فتوولتائیک نشان میدهد که
مشخصه  p-vو  i-vآن ،یک مشخصه کامال غیرخطی است

اصوالً ماهواره ها از شش سیستم اصلی شامل :انرژی

و توان تولیدی این سیستمها به عوامل اصلی شدت تابش ،دما

الکتریکی ،مخابرات ،کنترل وضعیت ،کنترل حرارت ،سازه

و اندازه بار متصل شده به آن بستگی دارد که در آن تابش و

و کامپیوتر مرکزی تشکیل میشوند .اگرچه ما در اینجا

دمای سلول خورشیدی با زمان تغییر میکند پس نقطه حداکثر

فقط به بخش انرژی الکتریکی ماهواره میپردازیم.

توان نیز تغییر میکند .روشهای مختلفی برای ردیابی نقطه

سیستم انرژی الکتریکی یک ماهواره را میتوان به سه
قسمت اصلی زیر تقسیم کرد:


سیستم تولید انرژی



سیستم کنترل و تنظیم توان



سیستم ذخیره انرژی

حداکثر توان وجود دارد که ما به بررسی روش اختالل و
مشاهده 3خواهیم پرداخت .برای جذب توان حداکثر از ، PV
بایستی تطبیق امپدانس بار از دید منبع فتوولتائیاک صورت
بگیرد که این اقدا توسط مبدلهای  DC/DCانجا می-
شود[9-13].
شکل  1مدار معادل یک سلول خورشیدی را نشان میدهد.
یک پنل خورشیدی از چندین سلول فتوولتائیک که دارای

 -2سیستم تولید انرژی

اتصال بیرونی سری یا موازی و یا سری-موازی تشکیل شده

انرژی خورشیدی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر میباشد که

است .با در نظر گرفتن پارامترهای شکل  1مشخصه پنل

به علت سهولت دسترسی به آن در خارج از جو زمین کاربرد-

خورشیدی به دست میآید:

های فراوانی را در سیستمهای ماهوارهای به خود اختصاص داده
است .همچنین به علت مسائل و مشکالت زیست محیطی و
Photovoltaic
P&O
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فاصله باند سیلیکون و مقدار آن  K ،1/1evثابت بولتزمن و
مقدار آن  1.38*10-23 j/kمیباشد.
جریان خروجی سلول خورشیدی برابر است با :که ،Voc =Vpv
 Rsو Rshبه ترتیب مقاومتهای معادل سری و موازی پنل
خورشیدی میباشند که به دلیل بزرگ بودن  Rshاز آن صرف-
شکل ( )1مدار معادل الکتریکی سلول خورشیدی

()1

I pv  I ph  I o

()2

I ph  [Iscr  Ki (T 298)]*  /1000

نظر میکنیم.

()2

) q *(Vpv  I pv Rs
]} 1
N s AKT

{I pv  N p*I ph  N p * Io [exp

 -3سیستم کنترل و تنطیم توان
هنگامی که یک پانل خورشیدی در معرض تابش خورشید
قرار میگیرد و در آن پتانسیلی ایجاد میشود و باری را

که  Iphجریان تولید شده از نور تابشی T ،دمای ماژولλ ،
شدت تابش و  Iscrجریان اتصال کوتاه ماژول در دمای 22
درجه سانتی گراد و شدت تابش KI ،1111 w/m2ضریب
نسبت جریان اتصال کوتاه به دما می باشد.

()3

) (Pmaxقرار ندارد و با توجه به قیمت باالی سیستمهای
فتوولتائیک و اهمیت میزان توان تولیدی سیستم ،همواره
ضروری است که نقطه کار در نقطه توان حداکثر قرار گیرد
تا بیشترین توان ممکن از پانل خورشیدی دریافت گردد،
این عمل توسط ردیاب نقطه توان حداکثر (MPPT)4

جریان اشباع معکوس برابر است با:
qvoc
])  1
N s KAT

تغذیه میکند ،همیشه نقطه بارگیری در نقطه توان حداکثر

انجا میشود .سیستم ) (MPPTبا تنظیم جریان آرایه و یا
(I rs  I scr / [exp

ولتاژ آن ،نقطه کار را به سمت نقطه توان ماکزیمم
) (MPPTهدایت میکند .فلوچارت روش مشاهده و دنبال
کردن در شکل ( )2نشان داده شده است[2-6].

جریان اشباع برابر است با:

()4

q * Ego 1 1
T 3
[) exp
]) ( 
Tr
AK Tr T

( I o  I rs

که  Trدمای مرجع و برابر A ،292 Kضریب ایده آل که مقدار
آن برابر  Ns ،1/6و  Npنعداد سلولهای سری و موازیEgo ،

Maximum Power Point Tracking

4
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دیود به بار منتقل میشود و خازن نیز نقش تثبیت ولتاژ
خروجی را در خالل این مدت به عهده دارد .وقتیکه تما
انرژی سلف به بار منتقل گردید ،خازن در دو سر بار دشارژ
گردیده ،ولتاژ خروجی شروع به کاهش مینماید و نهایتاً کلید
مجدداً روشن و سیکل قبل دوباره تکرار میشود .بنابراین:

Vo ton
 1
Vin t

()6

به طوری که  tonزمان اتصال کلید و  tدوره تناوب کلید-
زنی میباشند[7].
شکل ) (2فلوچارت الگوریتم تحریک و مشاهده

با توجه به این موضوع که ولتاژ خروجی یک پانل
خورشیدی و نیز باتریها (در صورت استفاده آنها به عنوان
ذخیرهکننده انرژی) ثابت نمیماند و همچنین سطح ولتاژ
مورد نیاز در مصرفکنندهها باالست ،معموالً یک مبدل
ولتاژ  DC-DCبه منظور باال بردن سطح ولتاژ و تثبیت آن
در یک ولتاژ مرجع مورد استفاده قرار میگیرد .که ما به

شکل ( )3مبدل کاهنده

بررسی دو نوع مبدل  DC-DCپرداخیم:
 -2-3مبدل بوست()Boost
 -1-3مبدل کاهنده()Buck

شکل ( )4شمای ساده یک مبدل افزاینده را نشان میدهد.

شکل ( )3شمای ساده یک مبدل کاهنده را نشان میدهد.

متوسط ولتاژ خروجی همواره بیشتر یا حداکثر مساوی ولتاژ

متوسط ولتاژ خروجی همواره کمتر یا مساوی ولتاژ ورودی

ورودی میباشد .هنگامیکه کلید وصل میشود ،انرژی

میباشد و این عمل با تغییر سیکل کار مبدل( 2)Dتوسط

ورودی از طریق جریان در سلف ذخیره میشود .در زمان باز

سیگنال  PWMانجا میشود .هنگا روشن بودن کلید،

شدن کلید ،ولتاژ دو سر سلف ضمن تغییر پالریته با ولتاژ

انرژی ورودی به بار منتقل شده و مقداری از آن نیز در سلف

ورودی جمع و دو سر بار ظاهر میشود ،در نتیجه ولتاژ در دو

و خازن ذخیره میگردد .در مدت زمانیکه کلید قطع می-

سر بار افزایش یافته و خازن نیز تا این سطح ولتاژ شارژ می-

باشد ،انرژی ذخیره شده در سلف معکوس شده و از طریق

گردد .در مدت زمانیکه سلف انرژی خود را کامالً از دست

Duty Cycle
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میدهد ،انرژی ذخیره شده در خازن به بار منتقل میگردد.

خورشیدی و دتبال کننده نقطه حداکثر توان ،مبدل بوست،

بنابراین:

باتری می باشد.

Vo
t

1
Vin toff

()7

در قسمت پنل خورشیدی و دنبالکننده حداکثر توان از
ترکیب آرایه ) (pvو ) (MPPTکه در بلوک MPPT

 Controller using P & O techniqueمدل شده است.
 tonزمان اتصال کلید و  toffزمان قطع کلید میباشند.

این بلوک از نوع  Embeded Matlab Functionو بر
اساس تابع نوشته شده در  MFileمتلب میباشد .دو مقدار
دما و تابش ،به صورت ورودی به سیستم پنل خورشیدی
اعمال میشود  ،قسمت پنل خورشیدی بر اساس معادالت بیان
شده شبیه سازی شده است .با توجه به الگوریتم دنبال کننده
نقطه حداکثر توان ،دو خروجی ماکزیمم جریان و ماکزیمم
ولتاژ بدست میآید.

شکل ( )4مبدل افزاینده

منحنی  I-Vو  P-Vبرای دما و شدت تابش مختلف در
نظر گرفته شده است:
 -4سیستم ذخیره توان
برای میکروماهواره با مدار  LEOتعداد دفعات خورشید
گرفتگی در یک روز زیاد است وتعداد دفعات شارژ و دشارژ
باتریها بسیار زیاد میباشد .از سوی دیگر کاهش حجم و
وزن در میکروماهواره نیز از نیازهای اصلی است که باعث
میشود باتری با چگالی انرژی حجمی و وزنی باال انتخاب
شود و از آنجایی با توجه به مقایسات صورت گرفته در مورد
باتری  Li-Ionاز قبیل چگالی انرژی باال ،وزن کم،نداشتن اثر
حافظه در مقایسه با  Nicdو  NiH2و توان انرژی باال ،انتخاب
باتری  Li-Ionبرای ماهوارهی مورد نظر مناسبترین گزینه به
نظر میرسد[8].

 -5شبیه سازی
شکل ( )2بلوک دیاگرا شبیه سازی شده نمایش داده
شده است .که شامل قسمتهای وردودی دما و تابش ،پنل

شکل ( )5بلوک دیاگرام شبیه سازی شده
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شکل ( )6منحنی  I-Vدر دمای ثابت  25درجه سانتیگراد

شکل ( )9منحنی  P-Vدر شدت تابش ثابت 1111 w/m2

همانطور که در شکل  6و  7مشاهده میکنید در یک
دمای ثابت با افزایش شدت تابش ،جریان و ولتاژ خروجی
افزایش مییابند در نتیجه توان هم زیاد میشود.
در یک دمای ثابت با افزایش شدت تابش ،جریان و ولتاژ
خروجی افزایش مییابند در نتیجه توان هم زیاد می-
شود(.شکل  2و )9
با استفاده از الگوریتم دنبالکننده نقطه حداکثر توان می-
شکل ( )7منحنی  P-Vدر دمای ثابت  25درجه سانتیگراد

توان تقریباً  %21توان دریافتی را افزایش داد .ما در اینجا از
روش  P&Oبهره گرفتیم .شکل  11توان خروجی را نشان
میدهد.

شکل (- )8منحنی  I-Vدر شدت تابش ثابت 1111 w/m2

شکل ( )11منحنی  pبا ردیابی حداکثر توان
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 نتیجه گیری.6
در این مقاله توانستیم یک سیستم جامع برای ماهواره
 کنترل و ذخیره را شبیه،طراحی کنیم که هر سه بخش تولید
 که بتواند با تغییر دما و تابش حداکثر توان را با.سازی کند
استفاده از الگوریتم ردیابی اختالل و مشاهده دنبال کند و آن
را برای انجا ماموریت و شارژ باتری مصرف کند و در
مواقعی که در حالت خورشیدگرفتگی قرار می گیرد از انرژی
 به دلیل چگالی انرژی باالی.دخیره شده در باتری استفاده کند
.یون در بین باتریها از این باتری استفاده کردیم- باتری لیتیو
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