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 هاماهوارهمیکروحداکثر توان در  ردیابسازی سیستم فتوولتائیک و طراحی وشبیه
 

 1*، سید محمد مهدی میرطالیی1مرضیه کریمی دهکردی 

 mirtalaei.iaun@gmail.com* نویسنده مسئول: 

 های کلیدیواژه  چکیده

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

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

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

 . باشد می نیز ها فضاپیما و ها توان ماهواره تامین منبع ترینکاربرد پر و ترین

 خاطر به اما کند. کار توان حداکثر در نقطه باشد کهمی بازده بیشترین دارای وقتی خورشیدی سلول

 خورشیدی سلول به وسیله شده تولید توان کند. کار نقطه این در کنترل توانند بدوننمی هاتغییر پارامتر

 آن در دارد که بستگی آن به شده متصل بار اندازه خورشیدی و دمای سلول و تابش اصلی، عوامل به

-کند. روشمی تغییر نیز توان حداکثر نقطه پس کندتغییر می زمان با خورشیدی سلول دمای و تابش

استفاده  P&Oاز روش مقاله حداکثر توان وجود دارد که ما در این  نقطه ردیابی برای مختلفی های

مبدلی که است  ازی، نداد به بار انتقال دییرشبتوان حداکثر توان را از سلول خو کهنیبرای اکردیم. 

 سازی انتخاب شده است.بوست برای شبیهمبدل باشد را انتخاب کرد. در این مقاله دارای بازده باالیی می

شود باتری با چگالی انرژی های اصلی است که باعث میماهواره از نیازکاهش حجم و وزن در میکرو

-Liتخاب شود و از آنجایی که با توجه به مقایسات صورت گرفته در مورد باتری حجمی و وزنی باال ان

Ion  از قبیل چگالی انرژی باال، وزن کم،نداشتن اثر حافظه در مقایسه باNicd  2وNiH   و توان انرژی

 رسد.ترین گزینه به نظر میی مورد نظر مناسببرای ماهواره Li-Ionباال، انتخاب باتری 

ماهواره که شامل سه قسمت است باید به طور همزمان مورد آزمایش قرار گیرد. چون  سیستم توان

ساز نیاز داریم که بتواند های مختلفی برای بار و تولید توان وجود دارد پس ما به یک شبیهسناریو

 های متداول برای هر قسمت راسازی کند، به همین علت ما مدلعملکرد هم زمان هر سه قسمت را شبیه

 سازی کنیم.های مختلف را شبیهها و بارساز جایگذاری کردیم که بتوانیم سناریودر شبیه

 

سلللول خورشللیدی، میکرومللاهواره، ردیللابی   

، بلاتری لیتیلو    Dc-Dcحداکثر تلوان، مبلدل  

 یون
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 مقدمه  -1

های کوچک امروزه با توجه به عملکرد مناسب ماهواره

ها، سیاری از کشورها توسط بو طراحی، ساخت وپرتاب آن

ایجاد و توسعه علو  و تکنولوژی فضایی کار دشوار و دور 

های بزرگ و از دسترسی نبوده و تنها منحصر به کشور

 باشد.ثروتمند جهان نمی

بدیهی است که با توجه به هزینه نسبتاً کم طراحی، 

های کوچک، روند توسعه و ساخت و پرتاب ماهواره

داشت و ایجاد بستر مناسب  ها ادامه خواهدپیشرفت آن

های تحقیقاتی فضایی و تربیت اندازی آزمایشگاهعلمی، راه

های نیروی انسانی متخصص در دستور کار بسیاری از کشور

 ]1[در حال توسعه قرار خواهد گرفت.

اصوالً ماهواره ها از شش سیستم اصلی شامل: انرژی 

ازه الکتریکی، مخابرات، کنترل وضعیت، کنترل حرارت، س

جا شوند. اگرچه ما در اینو کامپیوتر مرکزی تشکیل می

 پردازیم.فقط به بخش انرژی الکتریکی ماهواره می

توان به سه سیستم انرژی الکتریکی یک ماهواره را می

 قسمت اصلی زیر تقسیم کرد:

   سیستم تولید انرژی 

  سیستم کنترل و تنظیم توان 

  سیستم ذخیره انرژی 

 نرژیسیستم تولید ا -2

باشد که پذیر میهای تجدیدانرژی خورشیدی از جمله انرژی

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

ای به خود اختصاص داده های ماهوارههای فراوانی را در سیستم

چنین به علت مسائل و مشکالت زیست محیطی و است. هم

رژی، جذابیت آن و پنهان سایر منابع انهای آشکار محدودیت

 باشد.به صورت چشمگیری در صنایع دیگر روبه افزایش می

 مستقیم انرژی تبدیل امکان دلیل به 2فتوولتائیک هایمبدل

 و کم وزن نظیر دیگر مزایای و الکتریکی انرژی به خورشیدی

 مورد تجهیزات جزء کوچک، هایقدرت در نصب امکانات

 در ولی باشندمی نو هایانرژی استفاده از زمینه در توجه

 بیشتری قیمت الکتریکی، انرژی هایمبدل سایر با مقایسه

از  که شود فراهم شرایطی همواره که است الز  بنابراین دارند

 از بهینه استفاده تا شود جذب انرژی حداکثر هامبدل این

 .گیرد صورت سیستم

 که دهدمی نشان فتوولتائیک سیستم هایمشخصه بررسی

 است غیرخطی کامال مشخصه یکآن،  i-v و  p-vمشخصه 

تابش، دما  شدت ها به عوامل اصلیسیستم این تولیدی توان و

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

 حداکثر پس نقطه کندمی تغییر زمان با خورشیدی سلول دمای

 نقطه ردیابی برای مختلفی هایکند. روشمی تغییر نیز توان

اختالل و ما به بررسی روش  که دارد وجود توان حداکثر

 ،  PVاز حداکثر توان جذب خواهیم پرداخت. برای 3مشاهده

 فتوولتائیاک صورت منبع دید از بار امپدانس تطبیق بایستی

-می انجا  DC/DC هایمبدل توسط اقدا  این که بگیرد

 [13-9].شود

دهد. میمدار معادل یک سلول خورشیدی را نشان  1شکل 

یک پنل خورشیدی از چندین سلول فتوولتائیک که دارای 

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

مشخصه پنل  1های شکل است. با در نظر گرفتن پارامتر

 آید:خورشیدی به دست می

                                                           
2 Photovoltaic 
3 P&O 
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 مدار معادل الکتریکی سلول خورشیدی ( 1شکل )

 

(1) 
pv ph oI I I 

 

(2) [I K (T 298)]* /1000ph scr iI   
 

 

 λدمای ماژول،  Tاز نور تابشی،  جریان تولید شده phIکه 

 22جریان اتصال کوتاه ماژول در دمای  scrI شدت تابش و

ضریب  2w/m 1111 ،IKدرجه سانتی گراد و شدت تابش

 می باشد. نسبت جریان اتصال کوتاه به دما

 جریان اشباع معکوس برابر است با:

(3) / [exp( ) 1]oc
rs scr

s

qv
I I

N KAT
 

 

 

 جریان اشباع برابر است با:

(4) 
3

* 1 1
( ) exp[ ( )]

go

o rs

r r

q ET
I I

T AK T T
 

 

ضریب ایده آل که مقدار  K 292 ،Aدمای مرجع و برابر rTکه 

 goEهای سری و موازی، نعداد سلول  pNو  sN، 6/1آن برابر 

ثابت بولتزمن و  ev1/1 ،Kفاصله باند سیلیکون و مقدار آن 

 باشد.می j/k 23-1.38*10ر آن مقدا

، pv=Voc Vکه  جریان خروجی سلول خورشیدی برابر است با:

sR وshR های معادل سری و موازی پنل به ترتیب مقاومت

-از آن صرف shRباشند که به دلیل بزرگ بودن خورشیدی می

 کنیم.نظر می

(2)     
*

*( )
* [exp{ } 1]

pv pv s

pv p ph p o

s

q V I R
I N I N I

N AKT


  

 

 سیستم کنترل و تنطیم توان -3

یدی در معرض تابش خورشید هنگامی که یک پانل خورش

شود و باری را گیرد و در آن پتانسیلی ایجاد میقرار می

کند، همیشه نقطه بارگیری در نقطه توان حداکثر تغذیه می

)max(P های قرار ندارد و با توجه به قیمت باالی سیستم

فتوولتائیک و اهمیت میزان توان تولیدی سیستم، همواره 

ر نقطه توان حداکثر قرار گیرد ضروری است که نقطه کار د

ترین توان ممکن از پانل خورشیدی دریافت گردد، تا بیش

 (MPPT)4این عمل توسط ردیاب نقطه توان حداکثر 

با تنظیم جریان آرایه و یا (MPPT) شود. سیستم انجا  می

ولتاژ آن، نقطه کار را به سمت نقطه توان ماکزیمم 

(MPPT) مشاهده و دنبال  فلوچارت روش کند.هدایت می

 [6-2]نشان داده شده است. (2)کردن در شکل 

                                                           
4 Maximum Power Point Tracking 
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 فلوچارت الگوریتم تحریک و مشاهده )2(شکل 

با توجه به این موضوع که ولتاژ خروجی یک پانل 

ها به عنوان ها )در صورت استفاده آنخورشیدی و نیز باتری

چنین سطح ولتاژ ماند و همکننده انرژی( ثابت نمیذخیره

ها باالست، معموالً یک مبدل کنندهیاز در مصرفمورد ن

به منظور باال بردن سطح ولتاژ و تثبیت آن  DC-DCولتاژ 

گیرد. که ما به در یک ولتاژ مرجع مورد استفاده قرار می

 پرداخیم: DC-DCبررسی دو نوع مبدل 

 

 (Buckمبدل کاهنده) -3-1

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

متوسط ولتاژ خروجی همواره کمتر یا مساوی ولتاژ ورودی 

توسط  2(Dباشد و این عمل با تغییر سیکل کار مبدل)می

شود. هنگا  روشن بودن کلید، انجا  می PWMسیگنال 

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

-که کلید قطع میگردد. در مدت زمانیو خازن ذخیره می

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

                                                           
5 Duty Cycle 

شود و خازن نیز نقش تثبیت ولتاژ دیود به بار منتقل می

که تما  به عهده دارد. وقتی خروجی را در خالل این مدت

انرژی سلف به بار منتقل گردید، خازن در دو سر بار دشارژ 

اً کلید نماید و نهایتگردیده، ولتاژ خروجی شروع به کاهش می

 این:شود. بنابرمجدداً روشن و سیکل قبل دوباره تکرار می

(6) 
1o on

in

V t

V t
 

 

 

-دوره تناوب کلید tزمان اتصال کلید و  ontبه طوری که 

 [7]باشند.زنی می

 

 

 ( مبدل کاهنده3)شکل 

 

 (Boostمبدل بوست) -3-2

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

تر یا حداکثر مساوی ولتاژ متوسط ولتاژ خروجی همواره بیش

شود، انرژی که کلید وصل میباشد. هنگامیورودی می

شود. در زمان باز ورودی از طریق جریان در سلف ذخیره می

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

ولتاژ در دو  شود، در نتیجهورودی جمع و دو سر بار ظاهر می

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

که سلف انرژی خود را کامالً از دست گردد. در مدت زمانی
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گردد. دهد، انرژی ذخیره شده در خازن به بار منتقل میمی

 این:بنابر

(7) 
1o

in off

V t

V t
 

 

 

ont  زمان اتصال کلید وofft  باشند.کلید میزمان قطع 

 

 

 مبدل افزاینده (4) شکل

 

 سیستم ذخیره توان -4

تعداد دفعات خورشید  LEOماهواره با مدار برای میکرو

گرفتگی در یک روز زیاد است وتعداد دفعات شارژ و دشارژ 

باشد. از سوی دیگر کاهش حجم و ها بسیار زیاد میباتری

است که باعث  های اصلیماهواره نیز از نیازوزن در میکرو

شود باتری با چگالی انرژی حجمی و وزنی باال انتخاب می

شود و از آنجایی با توجه به مقایسات صورت گرفته در مورد 

از قبیل چگالی انرژی باال، وزن کم،نداشتن اثر  Li-Ionباتری 

و توان انرژی باال، انتخاب   2NiHو  Nicdحافظه در مقایسه با 

ترین گزینه به ی مورد نظر مناسبارهبرای ماهو Li-Ionباتری 

 [8]رسد.نظر می

 شبیه سازی -5

بلوک دیاگرا  شبیه سازی شده نمایش داده  (2)شکل 

های وردودی دما و تابش، پنل شده است. که شامل قسمت

خورشیدی و دتبال کننده نقطه حداکثر توان، مبدل بوست، 

 باتری می باشد.

ه حداکثر توان از کننددر قسمت پنل خورشیدی و دنبال

 MPPTکه در بلوک  (MPPT) و (pv)ترکیب آرایه 

Controller using P & O technique   .مدل شده است

و بر  Embeded Matlab Functionاین بلوک از نوع 

باشد. دو مقدار متلب می  MFileاساس تابع نوشته شده در 

دما و تابش، به صورت ورودی به سیستم پنل خورشیدی 

شود ، قسمت پنل خورشیدی بر اساس معادالت بیان می اعمال

شده شبیه سازی شده است. با توجه به الگوریتم دنبال کننده 

نقطه حداکثر توان، دو خروجی ماکزیمم جریان و ماکزیمم 

 آید.ولتاژ بدست می

در  برای دما و شدت تابش مختلف P-Vو  I-Vمنحنی  

 نظر گرفته شده است:

 

 

 اگرام شبیه سازی شده( بلوک دی5شکل )
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 گراددرجه سانتی 25در دمای ثابت  I-V( منحنی 6)شکل 

 

 گراددرجه سانتی 25در دمای ثابت  P-Vمنحنی  (7)شکل 

 

 2w/m 1111در شدت تابش ثابت  V-Iمنحنی -( 8)شکل 

 

 2w/m 1111در شدت تابش ثابت  V-Pمنحنی  (9)شکل 

در یک نیدکمشاهده می 7و  6طور که در شکل همان

دمای ثابت با افزایش شدت تابش، جریان و ولتاژ خروجی 

 شود.یابند در نتیجه توان هم زیاد میافزایش می

در یک دمای ثابت با افزایش شدت تابش، جریان و ولتاژ 

-یابند در نتیجه توان هم زیاد میخروجی افزایش می

 (9و  2)شکل شود.

-قطه حداکثر توان میکننده نبا استفاده از الگوریتم دنبال 

جا از توان دریافتی را افزایش داد. ما در این %21توان تقریباً 

توان خروجی را نشان  11بهره گرفتیم. شکل  P&Oروش 

 دهد.می

 با ردیابی حداکثر توان p( منحنی 11شکل ) 
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 . نتیجه گیری6

توانستیم یک سیستم جامع برای ماهواره  مقالهدر این 

سه بخش تولید، کنترل و ذخیره را شبیه طراحی کنیم که هر 

با سازی کند. که بتواند با تغییر دما و تابش حداکثر توان را 

و آن  دنبال کندو مشاهده  اختاللالگوریتم ردیابی استفاده از 

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  یره شده در باتری استفاده کند.دخ

 ها از این باتری استفاده کردیم.یون در بین باتری-باتری لیتیو 
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