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 چکیده
منبع اصلي تغذيه هاي کوچک )ميکروماهواره( هستند. هايي که در مدار پايين زمين قرار دارند از نوع ماهوارهوارهاغلب ماه

 از سه بخش توليد، ذخيره و تبديل توان تشکيل شده است.معموالً ها ميکرو ماهواره

ي جذب شده آن براي شارژ کردن هاي خورشيدي تشکيل شده است که انرژي خورشيدبخش توليد توان آن معموالً از سلول

 پديده استفاده از با که هستند الکترونيکي هايابزار خورشيدي هايسلول گيرد.ها مورد استفاده قرار ميها و مصرف کنندهباتري

 باشدمي بازده بيشترين داراي وقتي خورشيدي سلول .کنندتبديل مي الکتريکي ولتاژ يا جريان به مستقيماً را فتون يا نور فتوولتائيک،

 به وسيله شده توليد توان کند. کار نقطه اين در کنترل توانند بدوننمي هاتغيير پارامتر خاطر به اما کند. کار توان حداکثر در نقطه که

 و تابش آن در دارد که بستگي آن به شده متصل بار اندازه وخورشيدي  دماي سلول و تابش اصلي، عوامل به خورشيدي سلول

حداکثر  نقطه رديابي براي مختلفي هايکند. روشمي تغيير نيز توان حداکثر نقطه پس کندتغيير مي زمان با خورشيدي سلول دماي

هاي  ليتيوم يون، نيکل کادميوم، نيکل بخش ذخيره آن شامل باترياستفاده کرديم.  P&Oاز روش  مقالهتوان وجود دارد که ما در اين 

هاي الکتريکي قرار دارند در بين باتريانرژي چگالي  ي ليتيوم يون در سطح باالهاي باتري از آنجايي کهباشد. هيدروژن و ... مي

شدن باتري  شارژ بيش از حد و کم شارژ باشد تا ازمي (SOC)يکي از مسائل مهم در باتري، حالت شارژ د. باش ي ميمناسب انتخاب

براي باشند. مي dc-dcبخش تبديل توان ماهواره شامل مبدل هاي  شود.ها ميمفيد باتري عمر کاهش موجبجلوگيري کند چرا که 

را انتخاب کرد. که ما  باشدمبدلي که داراي بازده بااليي مياست  ازي، نداد به بار انتقال دييبتوان حداکثر توان را از سلول خورش کهنيا

 سازي کرديم.در اين جا براي هر دو مبدل باک و بوست شبيه

وقتي طراحي اوليه انجام شد، سيستم توان ماهواره که شامل سه قسمت است بايد به طور همزمان مورد آزمايش قرار گيرد. چون 

از نياز داريم که بتواند عملکرد هم زمان هر سه قسمت را سهاي مختلفي براي بار و توليد توان وجود دارد پس ما به يک شبيهسناريو

هاي ها و بارساز جايگذاري کرديم که بتوانيم سناريوهاي متداول براي هر قسمت را در شبيهسازي کند، به همين علت ما مدلشبيه

 سازي کنيم.مختلف را شبيه
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 مقدمه  
ها، ايجاد و توسعه ها توسط بسياري از کشورهاي کوچک و طراحي، ساخت وپرتاب آنامروزه با توجه به عملکرد مناسب ماهواره

 باشد.نميهاي بزرگ و ثروتمند جهان علوم و تکنولوژي فضايي کار دشوار و دور از دسترسي نبوده و تنها منحصر به کشور

ها ادامه خواهد هاي کوچک، روند توسعه و پيشرفت آنبديهي است که با توجه به هزينه نسبتاً کم طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره

هاي تحقيقاتي فضايي و تربيت نيروي انساني متخصص در دستور کار بسياري اندازي آزمايشگاهداشت و ايجاد بستر مناسب علمي، راه

 ]1[ر حال توسعه قرار خواهد گرفت.هاي داز کشور

اصوالً ماهواره ها از شش سيستم اصلي شامل: انرژي الکتريکي، مخابرات، کنترل وضعيت، کنترل حرارت، سازه و کامپيوتر مرکزي 

 پردازيم.جا فقط به بخش انرژي الکتريکي ماهواره ميشوند. اگرچه ما در اينتشکيل مي

 

 متن مقاله

 الکتریکی ماهوارهاجزاء سیستم انرژی   -1
 توان به سه قسمت اصلي زير تقسيم کرد:سيستم انرژي الکتريکي يک ماهواره را مي

   سيستم توليد انرژي 

  سيستم کنترل و تنظيم توان 

  سيستم ذخيره انرژي 

 

 سیستم تولید انرژی 1-1

هاي آن در خارج از جو زمين کاربردباشد که به علت سهولت دسترسي به پذير ميهاي تجديدانرژي خورشيدي از جمله انرژي

هاي چنين به علت مسائل و مشکالت زيست محيطي و محدوديتاي به خود اختصاص داده است. همهاي ماهوارهفراواني را در سيستم

 باشد.آشکار و پنهان ساير منابع انرژي، جذابيت آن به صورت چشمگيري در صنايع ديگر روبه افزايش مي

 و کم وزن نظير ديگر مزاياي و الکتريکي انرژي به خورشيدي مستقيم انرژي تبديل امکان دليل به  1ئيکفتوولتا هايمبدل

 ساير با مقايسه در ولي باشندمي نو هايانرژي استفاده از زمينه در توجه مورد تجهيزات جزء کوچک، هايقدرت در نصب امکانات

 انرژي حداکثر هامبدل از اين که شود فراهم شرايطي همواره که است الزم نابراينب .دارند بيشتري قيمت الکتريکي، انرژي هايمبدل

 .گيرد صورت سيستم از بهينه استفاده تا شود جذب

 توان و است غيرخطي کامال مشخصه يکآن،  i-v و  p-vمشخصه  که دهدمي نشان فتوولتائيک سيستم هايمشخصه بررسي

 سلول دماي و تابش آن در که دارد بستگي آن به شده متصل بار اندازه تابش، دما و شدت ها به عوامل اصليسيستم اين توليدي

 وجود توان حداکثر نقطه رديابي براي مختلفي هايکند. روشمي تغيير نيز توان حداکثر پس نقطه کندمي تغيير زمان با خورشيدي

 ديد از بار امپدانس تطبيق بايستي ،  PVاز ثرحداک توان جذب خواهيم پرداخت. براي 2اختالل و مشاهدهما به بررسي روش  که دارد

 [13-9].شودمي انجام DC/DC هايمبدل توسط اقدام اين که بگيرد فتوولتائياک صورت منبع

                                                      
1 Photovoltaic 
2 P&O 



 

 

 

 

 

 

دهد. يک پنل خورشيدي از چندين سلول فتوولتائيک که داراي اتصال مدار معادل يک سلول خورشيدي را نشان مي 1شکل 

-مشخصه پنل خورشيدي به دست مي 1هاي شکل موازي تشکيل شده است. با در نظر گرفتن پارامتر-بيروني سري يا موازي و يا سري

 آيد:

 

 
 مدار معادل الکتریکی سلول خورشیدی  (1)شکل 
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(2) [I K (T 298)]* /1000ph scr iI    

 
درجه سانتي  22جريان اتصال کوتاه ماژول در دماي  scrI ت تابش وشد λدماي ماژول،  Tاز نور تابشي،  جريان توليد شده phIکه 

 مي باشد. ضريب نسبت جريان اتصال کوتاه به دما 2w/m 1111 ،IKگراد و شدت تابش

 جريان اشباع معکوس برابر است با:
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 جريان اشباع برابر است با:
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فاصله  goEهاي سري و موازي، نعداد سلول  pNو  sN، 6/1ضريب ايده آل که مقدار آن برابر  K 292 ،Aدماي مرجع و برابر rTکه 

 باشد.مي j/k 23-1.38*10ثابت بولتزمن و مقدار آن  ev1/1 ،Kباند سيليکون و مقدار آن 

 جريان خروجي سلول خورشيدي برابر است با:
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از آن  shRباشند که به دليل بزرگ بودن هاي معادل سري و موازي پنل خورشيدي ميبه ترتيب مقاومت shRو pv=Voc V ،sRکه 

 کنيم.نظر ميصرف

 

 توان  کنترل و تنطیمسیستم   1-2

کند، شود و باري را تغذيه ميگيرد و در آن پتانسيلي ايجاد ميهنگامي که يک پانل خورشيدي در معرض تابش خورشيد قرار مي

هاي فتوولتائيک و اهميت ميزان توان قرار ندارد و با توجه به قيمت باالي سيستم max(P(هميشه نقطه بارگيري در نقطه توان حداکثر 

يدي دريافت ترين توان ممکن از پانل خورشتوليدي سيستم، همواره ضروري است که نقطه کار در نقطه توان حداکثر قرار گيرد تا بيش

با تنظيم جريان آرايه و يا ولتاژ آن، نقطه  (MPPT)شود. سيستم انجام مي (MPPT)3گردد، اين عمل توسط ردياب نقطه توان حداکثر 

نشان داده شده  2فلوچارت روش مشاهده و دنبال کردن در شکل  کند. هدايت مي (MPPT)کار را به سمت نقطه توان ماکزيمم 

 [6-2]است.

 

 
 فلوچارت الگوریتم تحریک و مشاهده )2(شکل 

 
 

                                                      
3 Maximum Power Point Tracking 



 

 

 

 

 

 

کننده انرژي( ها به عنوان ذخيرهها )در صورت استفاده آنبا توجه به اين موضوع که ولتاژ خروجي يک پانل خورشيدي و نيز باتري

به منظور باال بردن سطح  DC-DCها باالست، معموالً يک مبدل ولتاژ کنندهچنين سطح ولتاژ مورد نياز در مصرفماند و همثابت نمي

 يم:پرداخ DC-DCنوع مبدل  دوبررسي  ما بهگيرد. که ولتاژ و تثبيت آن در يک ولتاژ مرجع مورد استفاده قرار مي

 

 (Buckمبدل کاهنده) 1-2-1

د و اين باشدهد. متوسط ولتاژ خروجي همواره کمتر يا مساوي ولتاژ ورودي ميشماي ساده يک مبدل کاهنده را نشان مي 3شکل 

شود. هنگام روشن بودن کليد، انرژي ورودي به بار منتقل شده و انجام مي PWMتوسط سيگنال  4(Dعمل با تغيير سيکل کار مبدل)

باشد، انرژي ذخيره شده در سلف معکوس شده و که کليد قطع ميگردد. در مدت زمانيمقداري از آن نيز در سلف و خازن ذخيره مي

که تمام انرژي سلف شود و خازن نيز نقش تثبيت ولتاژ خروجي را در خالل اين مدت به عهده دارد. وقتيمنتقل مي از طريق ديود به بار

نمايد و نهايتاً کليد مجدداً روشن و سيکل به بار منتقل گرديد، خازن در دو سر بار دشارژ گرديده، ولتاژ خروجي شروع به کاهش مي

 ن:ايشود. بنابرقبل دوباره تکرار مي

(6) 
1o on

in

V t

V t
 

 
 

 [7]باشند.زني ميدوره تناوب کليد tزمان اتصال کليد و  ontبه طوري که 

 

 
 مبدل کاهنده( 3)شکل 

 

 (Boostمبدل بوست) 1-2-2

-ودي ميتر يا حداکثر مساوي ولتاژ وردهد. متوسط ولتاژ خروجي همواره بيششماي ساده يک مبدل افزاينده را نشان مي 4شکل 

شود. در زمان باز شدن کليد، ولتاژ دو سر شود، انرژي ورودي از طريق جريان در سلف ذخيره ميکه کليد وصل ميباشد. هنگامي

شود، در نتيجه ولتاژ در دو سر بار افزايش يافته و خازن نيز تا اين سلف ضمن تغيير پالريته با ولتاژ ورودي جمع و دو سر بار ظاهر مي

-دهد، انرژي ذخيره شده در خازن به بار منتقل ميکه سلف انرژي خود را کامالً از دست ميگردد. در مدت زمانيشارژ ميسطح ولتاژ 

 اين:گردد. بنابر

(7) 
1o

in off

V t

V t
 

 
 

                                                      
4 Duty Cycle 



 

 

 

 

 

 

ont  زمان اتصال کليد وofft باشند.زمان قطع کليد مي 
 

 
 مبدل افزاینده  (4) شکل

 

 نسیستم ذخیره توا 1-3

ها تعداد دفعات خورشيد گرفتگي در يک روز زياد است وتعداد دفعات شارژ و دشارژ باتري LEOماهواره با مدار براي ميکرو

شود باتري با چگالي هاي اصلي است که باعث ميماهواره نيز از نيازباشد. از سوي ديگر کاهش حجم و وزن در ميکروبسيار زياد مي

از قبيل چگالي انرژي  Li-Ionنتخاب شود و از آنجايي با توجه به مقايسات صورت گرفته در مورد باتري انرژي حجمي و وزني باال ا

ي مورد نظر براي ماهواره Ion-Liو توان انرژي باال، انتخاب باتري   2NiHو  Nicdباال، وزن کم،نداشتن اثر حافظه در مقايسه با 

 [8]رسد.ترين گزينه به نظر ميمناسب

 

 زیشبیه سا 
هاي وردودي دما و تابش، پنل خورشيدي و دتبال بلوک دياگرام شبيه سازي شده نمايش داده شده است. که شامل قسمت 2شکل 

 کننده نقطه حداکثر توان، مبدل بوست، باتري مي باشد.

 MPPT Controllerکه در بلوک  (MPPT) و (pv)کننده حداکثر توان از ترکيب آرايه در قسمت پنل خورشيدي و دنبال

using P & O technique   مدل شده است. اين بلوک از نوعEmbeded Matlab Function  و بر اساس تابع نوشته شده در

MFile  شود ، قسمت پنل خورشيدي بر اعمال مي پنل خورشيدي باشد. دو مقدار دما و تابش، به صورت ورودي به سيستممتلب مي

شده است. با توجه به الگوريتم دنبال کننده نقطه حداکثر توان، دو خروجي ماکزيمم جريان و اساس معادالت بيان شده شبيه سازي 

 آيد.ماکزيمم ولتاژ بدست مي

 در نظر گرفته شده است: 2w/m 1111درجه سانتي گراد و شدت تابش  22براي دما  V-Pو  V-Iمنحني  

 



 

 

 

 

 

 

 
 بلوک دیاگرام شبیه سازی شده( 5) شکل

 

 
 I-Vمنحنی - (6)شکل 

 

 
 P-Vمنحنی  (7)شکل 



 

 

 

 

 

 

شود، سلول خورشيدي ترين توان ممکن از سلول خورشيدي استفاده ميکننده حداکثر توان به منظور دريافت بيشقسمت دنبال

د. تواند بدون کنترل در اين نقطه کار کنباشد که در نقطه حداکثر توان کار کند اما به خاطر عواملي نميترين بازده ميوقتي داراي بيش

توان توليد شده به وسيله سلول خورشيدي به عوامل اصلي تابش، دماي سلول خورشيدي و اندازه بار متصل شده به آن بستگي دارد، که 

کننده کند. با استفاده از الگوريتم دنبالکند پس نقطه حداکثر توان نيز تغيير ميدر آن تابش و دماي سلول خورشيدي با زمان تغيير مي

توان خروجي را  2بهره گرفتيم. شکل  P&Oجا از روش توان دريافتي را افزايش داد. ما در اين %21توان تقريباً ر توان مينقطه حداکث

 .دهدنشان مي

 
 با ردیابی حداکثر توان pمنحنی ( 8)شکل 

 

 نتایج
کنترل و ذخيره را شبيه سازي کند.  در اين پايان نامه توانستيم يک سيستم جامع براي ماهواره طراحي کنيم که هر سه بخش توليد،

با تغيير دما و تابش حداکثر توان را دريافت کند و آن را براي انجام ماموريت و شارژ باتري مصرف کند و در مواقعي که در که بتواند 

 انرژي دخيره شده در باتري استفاده کند.حالت خورشيدگرفتگي قرار مي گيرد از 

 

 تشکر و قدردانی
جا بر خود ينتشکر از خالق است پس هم يسپاس تنها مخصوص خداوند است اما همواره تشکر از مخلوق به نوع اگرچه تشکر و

از همه  ينچنهم مخاص داشته باش يتشکرطاليي يرم دکتراستاد ارجمند جناب  يقدر يب يهاييکه از زحمات و راهنما مدان يالزم م

 .مرده اندکمال تشکر را دارک يارين نامه ياپا يندر امر ا ان رکه م يکسان
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