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 چکیده 
متصر  بره    کاربردهراي  ي اسرتااده در بررا  ،کيفتوولتائ يهاستميس

از هرا  سرتم يس نير . ادارند زيادي تيمحبوباز شبکه شبکه و مستق  

 سرت يز طيبا محي ، سازگاربودن ماژوالرساکن بودن،  يي مانندايمزا

پاک و سربز   يانرژ يکه منبع دائم ،ديو نور خورش و... برخوردار بوده

در  يانررژ   يد. تبرد نر کنيمر   يتبرد باشد را به تروان الکتريکري   مي

 يتلاات نرور   ياست، اما به دل يهر چند آن کيفتوولتائ هايستميس

 – هيسرا ايجراد  از  يناش ينور تلااتدارد.  يکم يي، کارآيکيو الکتر

 سرتم يس ک  يباعث کاهش خروج، ماژولروي يک  - يا نزديک دور

مختلر  برراي    يهرا روشاسرتااده از   نيشود. بنرابرا يم کيفتوولتائ

-ييجدا ، بخشکيفتوولتائهاي اندازي در سيستمهيسا اثرات کاهش

هرا در  روش نير از ا ياري. بسر باشرد مري  توان تامينواحد  يک ريناپذ

 هرا ايرن روش از  کير . هر اندمورد ارزيابي قرار گرفته مختل  اتيادب

 ابتدا بهاين مقاله  در، نيد. بنابراندهينشان م ي خاصي راريپذبيآس

هرراي در سيسررتم نزديررک دور وهرراي سررايه بررسرري اثرررات مخررر 

 هايروشاي بين مطالعه مقايسهيک  ،. سپسپردازيممي کيفتوولتائ

هراي  در نيروگاه( يجزئ هيسا)هاي نزديک سايهتاثير کاهش  مختل 

هراي  سرازي سرايه  نحوه شبيه در پايان، و داد؛ارائه انجام  کيفتوولتائ

مرورد بررسري   را  Meteonormو  Pvsystافرزار  دور به کمک نرم

  .دهيممي قرار

  هيسا ،استرينگ ،کيفتوولتائ ستميس، پاک يانرژ : هاي کلیديواژه

و  Pvsystافررزار نرررم، Pvsyst نرررم افررزار ، نزديررک سررايه و  دور
Meteonorm 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه .1
در سراسر جهان در حرال  روز افزون  به طور يکيالکتر يانرژ مصرف

از  يانررژ  دير تول يمصرف برق، تقاضرا بررا   باال رفتناست. با  شيافزا

اعرم از منرابع تجديدپرذير يرا      –با منابع مختلر  انررژي    هاروگاهين

 منرابع . اسرتااده از  [1] خواهرد يافرت   شيافرزا  زين –متعارف انرژي 

و   يآلرودگ  ريتأث  يبه دل ستيز طيمح بيباعث تخر متعارف يانرژ

 ازين اي نزديک،، در آيندهنيبنابرا .شوديم يآل ييايميش يهاواکنش

 ييهايانرژ خواهد يافت. شيافزا ريپذديجدت يهايبه استااده از انرژ

 [2] .هسرتند  يي و ...گرما نيزم ،وگازي، بي، باديديکه از نوع خورش

 يبررا  يعرال  گزينره  کير  1کيفتوولتائ سيستمها، در بين اين گزينه

  ي، وسايو تجار يمسکون يهااز جمله ساختمان کاربردهاي مختل 

بره   ييروسرتا  هراي خانره پمپراژ آ  و   يهاستمي، س2يکيالکتر هينقل

شرده عمردتا بره     ديتول کيفتوولتائ توانحال،  ني. با اآيدحسا  مي

دو پرارامتر   نير ااهميت دارد.  يبستگ طيمح يو دما ديتابش خورش

مشخص  کيفتوولتائ ولماژ کي  3توانحداکثر نقطه  در دستيابي به

 . شودمي

مربرو  بره اسرتااده از     يدر فاکتورهرا  رير اخ يهرا شرفتيبا وجود پ

سلول،  راندمان شي، افزانهي، مانند کاهش هزکيفتوولتائهاي سيستم

از بررق   دير تول اصليها، چالش در ساختمان يو بهبود ادغام ساختار

از  يطر يبه عوامر  مح آنها  ديشد يوابستگ ،کيفتوولتائهاي سيستم

 يابير ردبنرابراين،  . [3] اسرت  طيمحر  يو دما ديجمله تابش خورش

 اريبسر مسراله   کيفتوولتائهاي در سيستم 4حداکثر تواننقطه  قيدق

 الگروريتم  کي با استااده از ديبا ترل، واحد کناز اين رو .است يمهم

از  يحرداکثر انررژ   يآورقرادر بره جمرع    ،حرداکثر  تواننقطه  يابيرد

برا   عم . اين نصب شده باشد کيفتوولتائ يهاهيآرا يخروج ناليترم

                                                           
1 Photovoltaic 

2 Electric Vehicle 
3 Maximum Power Point 

4 Maximum Power Point Tracking 
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. با شودانجام مي DC-DCمبدل  يچرخه کار مناسب برا کي ايجاد

و  يسراز کپارچره يمرواد،   يورمانند بهره رگذاريتمام عوام  تأث وجود

 ييکرارا  شيافرزا  يراه بررا  نيترر ياقتصراد  اما ،يساختار يکربنديپ

حرداکثر   تروان نقطه  يابيرد ييتوانا شيافزا ،کيفتوولتائ هايستميس

 .باشدها ميماژول

 يرخطر يغ يهرا يژگر يو داراي کير فتوولتائ يهرا مراژول از آنجا کره  

وجود برق  يدتولبراي  ي در استااده از آنهااريبس يهاچالش ،هستند

 نييپرا  دريافت شده بره دلير    يديخورش يانرژبخشي از ( 1: )دارد

-يمر  به صورت گرما تلر   کيفتوولتائ هايماژول  يتبد بودن بازده

در تمرام   کير فتوولتائيک مراژول   توسطشده  ديتول ي( انرژ2) ؛شود

ي ترابش و دمرا  ميرزان  کامالً بره   رايز ،ستيثابت نيکسان و  هازمان

 شررايط  تحرت  کير فتوولتائ يهرا ( مراژول 3و ) است؛ وابسته محيط

 با کاهش راندمان روبرو خواهنرد شرد   - دور يا نزديک -اندازي هيسا

 دير تول نيبر  ياکه در باال ذکر شد، فاصله ي، تمام عواملني. بنابرا[4]

 جراد يا کيفتوولتائاز يک ماژول استخراج شده  يو انرژ يانرژ يواقع

 کنند.يم

اندازي اجسام نزديک ماننرد  شام  سايه 1يجزئسايه نزديک يا سايه 

 کير فتوولتائها و يا عبور ابر از باالي يک نيروگاه درختان، ساختمان

تاثير يک کوه در اجسام دور مانند ي به سايه 2باشد. اما سايه دورمي

نزديک ايرن   هاي دور وسايهاصلي . تااوت اشاره دارداطراف نيروگاه 

ولري   باشرد ميک  نيروگاه  معموال رويهاي دور سايهتاثير که  است

از نيروگاه تراثير  ماژول  بر روي عملکرد يک يا چندهاي نزديک سايه

 گذارند. مي

تبردي  انررژي    ييبهبرود کرارا   يدر ترالش بررا   يامروزه، جامعه علم

توان توليردي از   لوواتيهر ک نهيو کاهش هز کيفتوولتائ يهاماژول

 يابير رد يبررا  محققران از  ياري، بسر نيعالوه بر ا ها است.اين ماژول

 نقطره تروان   يابير رد يهاتميالگور ،کيفتوولتائ ستميحداکثر توان س

ا هتميالگوربه زبان ساده، اين . [5] اندکرده جاديا ي راديجد حداکثر

در  ،ديترابش خورشر   ميرزان هرر   تحرت  که دنکنيماژول را مجبور م

در  قاتيتحق طي سالهاي گذشته، .دنکار کن نقطه توان حداکثر خود

-يمنجر به توسرعه اسرتراتژ   ،کيفتوولتائ سيستم هاي مختل نهيزم

مجدد  يکربنديپ که شام ، است هشدها آرايهمجدد  يکربنديپ يها

در  توانحداکثر  شيبه منظور افزا هيدرون آرا کيفتوولتائ يهاماژول

 اتير . برر اسراس ادب  باشرد مي اندازي روي ماژول يا آرايههيسا طيشرا

 يبنرد طبقره به دو دسرته اصرلي   توانند يها مياستراتژ ني، اموجود

( 2و ) 3هير آرا ديناميرک  مجردد  يکربنرد يپ يهرا کير ( تکن1) شوند:

 .[6] 4هيآرااستاتيک مجدد  يکربنديپ يهاکيتکن

برر   نزديرک  ها و تاثير سايهبه بررسي اين تکنيک ،در ادامه اين مقاله

 هرايي روشپردازيم. سپس مي کيفتوولتائهاي سيستم عملکرد روي

                                                           
1 Partial Shading 

2 Far Shading 
3 Dynamic PV Array Reconfiguration 

4 Static PV Array Reconfiguration 

گيرنرد را  هاي نزديک مورد استااده قرار ميکه براي کاهش اثر سايه

. در خرواهيم داد اي مرورد بحرث قررار    در قالب يک مطالعه مقايسره 

و  Pvsystافرزار  هاي دور به کمک نررم سازي سايهنحوه شبيهپايان، 

Meteonorm خواهد شد ارائه. 

 

 کیفتوولتائ هايآرایهمجدد  يکربندیپ .2

 هاي مختل نهيدر زم قاتيتحقهمانطور که در بخش قب  بيان شد، 

 يکربنديپ يهايمنجر به توسعه استراتژ کيفتوولتائ هايسيستم

 يهامجدد ماژول يکربنديپ که شام ، است هشدها آرايهمجدد 

 طيدر شرا توانحداکثر  شيبه منظور افزا هيدرون آرا کيفتوولتائ

، موجود اتي. بر اساس ادبباشدمي اندازي روي ماژول يا آرايههيسا

( 1) شوند: يبندبقهطبه دو دسته اصلي توانند يها مياستراتژ نيا

 يهاکي( تکن2و ) هيآرا ديناميک مجدد يکربنديپ يهاکيتکن

 .هيآرااستاتيک مجدد  يکربنديپ

در  کيفتوولتائ يها، طرح اتصال ماژولديناميکمجدد  يکربنديدر پ

حداکثر توان در  شيافزا يبر اساس سطح تابش برا ايبه طور پو هيآرا

در  ديناميک مجدد يکربنديپ ياست. ساختار کنترل رييحال تغ

-جمع ستميس کيشام   اين مدلنشان داده شده است.  1شک  

مورد  يدانيم اطالعات يآورجمع به منظورکه  باشدمي 5داده يآور

 ني. اگيردمورد استااده قرار مي کيفتوولتائ ياضيمدل ر براي ازين

 ،آنکند و بر اساس يم ييرا شناسا نهيبه يکربنديپ ،تميالگور

 يکربنديدهد. در پيم نگيچيسوئ سيماتر هعملکرد کنترل را ب

در  رييبدون تغ کيفتوولتائ هيها در آراماژول يکيزي، مکان فکياستات

 شيافزا يبرا اندازيهياثرات سا عيتوز يبرا يکياتصاالت الکتر

مجدد  يکربنديپ کي. مراح  مختل  تکنکندمي رييبرق، تغ يخروج

يک فقط به  تکنيک نيشده است. ا داده نشان 2در شک  استاتيک 

 عيبه منظور توز کيفتوولتائ يهاماژول يبرا ميتنظ ب قا يالگو

 دارد. ازين هيآرا يبر رو هيسا اثرات

 
 کيفتوولتائ هيآرا ديناميک ي مجددکربندي. ساختار پ1شک  

 
 PV هيآرا استاتيک ي مجددکربندي. ساختار پ2شک  

انواع مختل   يتوان برايمجدد را م يکربنديپ يهاياستراتژ

 زماني که( حالت اول؛ 1: )[7] اعمال کرد کيفتوولتائکاربردهاي 

 ينيبشيجسم ثابت پ کي يهيسا ريتحت تأث کيفتوولتائ نيروگاه

                                                           
5 Data Acquisition System 
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 يکه رو کيفتوولتائ هاينيروگاه يمورد برا ني. ارديگميشده قرار 

 ،شونديها ادغام مساختماننماي  با اي رنديگيقرار م ساختمان سق 

ادغام شده با  کيفتوولتائهاي سيستم است. از آنجا که مرسوم

 ديدر معرض نور خورش ترعيوس ناحيهامکان استااده از  ،1ساختمان

 ني. در چناندگرفتهقرار  زياديمورد توجه  ،دنکنيتوسط را فراهم م

 اثر عيتوز يتواند برايم زين کياستات يکربنديپ کردي، روييهاکاربرد

( 2مختل  اعمال شود. ) يهادر مکان يبه طور مساوثابت  هيسا

 کيبزرگ فتوولتائ نيروگاه کياز  يبخشهنگامي که دوم؛  حالت

 بر که يي. بسته به سرعت ابرهارديگيعبور ابرها قرار م ريتحت تأث

تواند به طور يتابش م طيکنند، شرايم هيسا جاديا نيروگاه يرو

 سيستم ييدر کارا ياديکند و منجر به وخامت ز رييتغ يناگهان

طول  زمان زياديممکن است مدت اين شرايط شود که  کيفتوولتائ

 دي، تولديچند ماژول خورش اي کي يدر صورت خراب ني، بنابراکشدب

توان با يکه م شودي متوق  ميديحاص  از منبع خورش يانرژ

توليد توان را متوق  به طور خودکار  ديناميک کردياستااده از رو

  نمود.

 و تاثیرات عدم تطابق يجزئ هیسا .3

الزم  د،يخورش يتابش ياز انرژ شتريهرچه ب يبرداربه منظور بهره

ها وجود دارد را به حرکت الکترون ريکه در مس ياست انواع تلاات

تلاات، تلاات بر اثر عدم  نياز ا يکيحداق  مقدار ممکن رساند. 

 يهامشخصه يدهد که منحنيرخ م يحالت زمان نياست. ا 2تطابق

 داشته باشند. وتتاا گريکديدو ماژول با 

، کنديممکن کار م طيتحت دو شرا کيفتوولتائ هي، آرايبه طور کل

، کنواختي طيدر شرا .4يجزئ هيسا شرايطو  3واختکنيتابش  حالت

با هم  هيآرا يک در کيفتوولتائ يهاتمام ماژولروي تابش ميزان 

 ديتولرا تواند حداکثر توان يهر ماژول م که ي. به طورهستندبرابر 

 P-Vو  I-V هايهمشخص بهبود بخشد. را هيآرا يکند و عملکرد کل

 3در شک   بيبه ترتي جزئ هيسا طيو شرا کنواختيدر حالت  هيآرا

در  همانطور که اشاره شد، ( نشان داده شده است. ( و )ال )

عبور به دلي   و يا درخت کيتوسط  کيئفتوولتا هيآراصورتي که 

در  گويند.مي يجزئ ياندازهيسا دچار سايه شود، به اين حالتابرها 

-هيسا هايسلولتوسط  يافتيتابش در زاني، مکيفتوولتائيک ماژول 

مساله باعث گرم  نيابلکه ، ستين هاي بدون سايهسلولدار کمتر از 

ممکن است به اين حالت ، بعالوه شود.دار ميشدن سلول سايه

 نيغلبه بر ا ي، براحال نيبرساند. با ا بيها آسلماژو ايا هسلول

 (ماژولسلول )هر  به صورت موازي باپس  يبا وديد کي، مشک 

در طول  نيگزيجا انيجر ريمس کيتا  شودميمتص   کيفتوولتائ

 فراهم کند. يجزئ هيساايجاد 

 

                                                           
1 Building Integrated Photovoltaics 

2 Mismatch 
3 Uniform Irradiance Condition 

4 Partial Shading Condition 

 

 
تحت  و کنواختيدر حالت  هيآرا P-Vو  I-V هايهمشخص .3 شک 

 يجزئ هيسا طيشرا

 خواهد داشت I-V مشخصه کي، هر ماژول فتوولتائطيشرا نيتحت ا

شرود.  يمر  کير فتوولتائ سرتم يبق در ساکه منجر به تلاات عردم تطر  

 يو خرارج  يبه تلاات عدم تطابق داخلتوان را ميتلاات عدم تطابق 

عام  از جملره   نيبه چند يتطابق داخل م. تلاات عدکرد يبندطبقه

-، سلولدي، نقص در توليديخورش يهاسلول رهمگنيغ يهايژگيو

و اثرر   کير فتوولتائ يهرا ، سوعملکرد مراژول و يمع يديخورش يها

 بير شرام  تخر  ي. عوام  خرارج [9] بستگي دارد 5نگيدوپ يکيزيف

مختلر  و   يدر سطح سلول، دماها افتهيرسو   يمواد سلول، آلودگ

عوام  ممکن است منجرر   ني، همه انيبنابرا .باشندميتابش  طيشرا

شود. حرداکثر تروان    کيفتوولتائ هيها در آرابه کاهش عملکرد ماژول

 کنواخرت ي حالت ترابش ، کمتر از يجزئ هيسا شرايط بدست آمده در

کررد، امرا برا     يريتلارات جلروگ   نير تروان از ا يحال، نم نياست. با ا

 به حداق  رساند.توان آن را يموثر م يهاکياستااده از تکن

 

 يجزئ هیکاهش اثرات سا هايکیتکن .4
 هير برر عملکررد آرا   انردازي هيکاهش اثر سرا  يبرامختلاي  هايروش

 يبنرد به دو گروه عمده طبقره  هااين تکنيک. وجود دارد کيفتوولتائ

اصرالح شرده    يها( روش2مدار محور ) يهاي( توپولوژ1: )شونديم

 .MPPT [10]بر  يمبتن

 مدار محور يهايتوپولوژ. 1.4

-هيسرا  طيدر شررا  يابير رد رانردمان  يسازنهيبه يبرا هاکيتکن نيا

-روش نير . همه ااندگسترش يافتهمدار  يکربندي، در پيجزئ اندازي

 يکنترلر  اير  يمردار  يدر الگرو  يتنروع کمر   يکره دارا  يعموم يها

و تحرت عنروان    شرده  يبنرد دسرته  در يرک طبقره   هستند، برا هرم  

 .شونديم سهيمحور مقا ارمد يهايتوپولوژ

 پسيبا يودهايد. 1.1.4

 يهاماژول ،( نشان داده شده است و  ال ) 4همانطور که در شک  

شوند تا اثر نقطره  يارائه م 6پس يبا وديبا د يبه طور کل کيفتوولتائ

  .را به حداق  برسانندآيد که به دلي  ايجاد سايه بوجود ميداغ 

                                                           
5 Doping 

6 Bypass Diod 
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 ماژول  P-V ي( منحن پس با ماژول )ها( )يبا ودي( دال ) .4 شک 

به  کينزد پس يبا وديد يسازنقطه فعال ،کيفتوولتائ هيآرا کدر ي

Voc به  کينزد شهيهم يمحل مميماکز نيماژول است و آخرVoc 

 يبا وديد استااده از ، روشبنابرين. گيردقرار مي (OcarrayV) هيآرا

استااده قرار  مورد MPPTمرحله مختل   سهدر  تواندمي پس

 ماکزيمم يجستجو سميمکان( 2)، 1يکربنديمراح  پ (1): گيرد

اطالعات به . [11] 3يشيافزا هدايت صيمرحله تشخ( 3و ) 2کلي

مورد استااده  دومبه مرحله  يابيدست يبرامرحله اول دست آمده در 

 کلي ماکزيمم ،يشيافزا هدايتمرحله در . سرانجام، رديگيقرار م

و  RefV نيب يکننده خطاکنترل کيدر نهايت . شودمحاسبه مي

PVV يمعمول يهاکيمانند تکن قاًيدق ؛کنديم يريگرا اندازه 

MPPT رسديکه خطا به صار م يو هنگام، MPP حاص  مي-

در  يچ سريسوئ کي قرار دادنبا  ،طرحاين . اصالح مدار در شود

به منظور شروع  OCarrayV يريگاندازه يدر مبدل برا يمرحله ورود

در  يابردي راندمان ٪66از  شيشود. بيانجام م جديدچرخه  کي

براي اين روش ي ساختمان کيفتوولتائ هيآرا يشيآزما ماتيمورد تنظ

کار  يبه خوب اندازيهيسا طيروش در شرا نياست. ا گزارش شده

 کند.يم

 ماژول کپارچهيمبدل . 2.1.4

دارند. در  MPPTدر عملکرد  ينقش مهم DC-DC يهامبدل

 يبرا DC-DC يمبدل اختصاص کي، از 4ماژول کپارچهيمبدل 

 مهشود. هياستااده م کيهر ماژول فتوولتائ يمحل ماکزيمم يابيرد

به  کلي کيبه عنوان پ نهايي مقدارو  جمع شدهمنارد  هايماکزيمم

وارد  ( نشان داده شده استال ) 5که در شک   يمرکز نورتريا کي

متمرکز متداول را  يمعماريک (  ) 5قاب ، شک  . در مشودمي

کند، يم يابيرا رد يمحل پيکدهد که فقط ينشان مبراي مبدل 

به  ،5کلي سيستم پيک ايماژول هر واحد  هايپيکمجموع  رايز

، اثرات مبدل يدر معمار رييشود. با تغيارائه نم DC-ACمبدل 

 ، که به دنبال آنابديميکاهش  يجزئ اندازيهيعدم تطابق پن  و سا

                                                           
1 Configuration Stages 
2 Global Maxima Search Mechanism 

3 Incremental Conductance - Detection Stage 
4 Module Integrated Converter 

5 Global Peak 

 يهاماژول نقطه توان حداکثر در رديابي کلي کيپ دستيابي به

 .شودممکن مي کيفتوولتائ

 
(  و ) يمرکز مبدل ي( معمارال ) کيفتوولتائ ستميس يمعمار .5 شک 

 ماژول کپارچهيمبدل  يمعمار

پس هر  يبا ودي، هر زمان که دماژول کپارچهيمبدل  يدر توپولوژ

 . با استااده ازشوديم تشخيص داده آنروشن باشد ولتاژ  استرينگ

که  يهنگاماست. رخ داده  يجزئ هيساتوان دريافت که مي ولتاژ نيا

 کلي MPP ي، جستجو براابدييکاهش م استرينگهر  يولتاژ رو

 سهيمقا قبلي MPPبا  ديجد MPP يشود. هر جستجويآغاز م

 يدارا کيتکن نيرسد. ايم کلي پيکبه  جيبه تدر نکهيشود تا ايم

 پيککه  ي، زماناندازيهيخاص سا طياشکال است که در شرا کي

شود، يپس فعال نم يبا وديشده است اما د نييتع شياز پ يمحل

 جيشده و نتا دييتأ يروش به صورت تجرب ني. استيقادر به کار ن

هم در سطح سلول و هم در  GP يابيرد يمناسب بودن آن برا

 .است دييتأمورد  استرينگسطح 

 AC هاي/ ماژول کرويم ينورترهايا. 3.1.4

از  AC در ماژولجداگانه   DC-DCبه مبدل  ازيندر اين حالت 

 يطراح يسه پارامتر اصل ،AC يهاهمه ماژولدر . رودبين مي

ها ماژول ني. اشودگرفته ميدر نظر  نهيو هز يمني، اييکارا يعني

 کرويم يدارا ،داده شده است ( نشانال ) 6همانطور که در شک  

 کي يادار کيفتوولتائ هستند. از آنجا که هر ماژول يداخل نورتريا

هر ماژول  واست  ياتک مرحله ياختصاص DC-AC نورتريا

به  ازين (،( ) 6شک  )کند يخود کار م يواقع MPP جداگانه در

. هر دو روديم نياز بکلي  MPPTو  هيروش کاهش جداگانه سا

در  توان شيباعث افزا نورتريا کرويو مماژول  کپارچهيمبدل  ساختار

 AC شوند. نصب ماژوليم يجزئ هيسا طيتحت شرا بهتر ييکارا

 حذف ومناسب  اسيونلتريبه در نظر گرفتن حااظت، ف ازين

 .دارد 6يسيالکترومغناط تتداخال

                                                           
6 ElectroMagnetic Interference 
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 نورتريا کرويم ي( معمار و ) AC ( ماژول ال ) .6 شک 

 

 

 

 

برا کراهش    ،BIPV يهرا سرتم يدر س AC يهرا از ماژول با استااده

، تلارات  DCمترداول   يکربنرد يبرا پ  سهمقاي در ٪5.5 ياضاف نهيهز

-مراژول  ينورترهرا يا کروي. مابدييم اهشک ٪16.5 به ٪25از  هيسا

مناسرب   1پراکنرده  MPPT يهرا سرتم يس يعمردتا بررا   AC يها

 انردازي هيسرا  طيدر شررا  يحتر  پراکنرده  MPPT يهستند. معمار

-يرا بهبود مر  يديخورش کيفتوولتائ ستميس يديتول ي، انرژيجزئ

 بخشد.

 يچند ورود DC-DCمبدل . 4.1.4

 اسرترينگ  يرا مراژول  يرک   MPP ي،چنرد ورود  بوسرت مبردل   کي

کنرد.  يدنبرال مر   يجزئر  هيسرا  طيمنارد را تحرت شررا   کيفتوولتائ

پرس   يبرا  يودهرا يد ،نشان داده شده است 5همانطور که در شک  

متصر    DC-DC يهابه مبدل استرينگ يهايحذف شده و خروج

نقطره   کير فقرط   P-Vپرس، مشخصره    يبا وديد حذفشوند. با يم

MPP  يابيو رد دنبال کردهرا MPP    تميالگرور  برا اسرتااده از يرک 

 .پذير خواهد شدامکان يمعمول

 
 يمبدل چند ورود. 5 شک 

 PV زرياکوال. 5.1.4

 يبرا 2قدرت کيالکترون مبتني بر کرديرويک (  و  ال ) 8شک  

طرح معموالً بر  نيا .دهدينشان م را يجزئ اندازي هيکاهش اثر سا

با کنترل  DC-DCاست. مبدل  يباتر زرياکوال ستمياساس س

MPPT، جريانمنبع  با يک (MPPI )مجدد  عي. توزمدل شده است

 استااده ازبا  دارهيو سا هيسا نبدو کيفتوولتائ يهادر سلول يانرژ

شود. سل  يانجام م انيجر نورتريا يو توپولوژ يتک سلولتوپولوژي 

-، که به سلولشوديشارژ م هيبدون سا يهاسلول انيجر به وسيله

 ياضاف انيجر يبرا فرعي ريمس کيتا  شدهدار متص   هيسا يها

MPPT کند: يطرح در سه حالت عم  ماين کند.  جاديا

                                                           
1 Distributed MPPT 

2 Power-Electronic 

طرح  نيادر  ياديز ي مختل . اجزاپسباي، جستجو و اکواليزينگ

 ياجزا برااين مناسب  يريگاندازه ني، بنابراشوندگرفته ميبه کار 

 .[12] استسيستم امري ضروري  مطلو  ييکارا

 
 زرياکوال ي( توپولوژ و ) زرياکوال ستميس يکل ي( نماال ) .8 شک 

 خازن مجتمع. 6.1.4

 هيآرا يخروجبه خازن است که يک بر اساس شارژ  يابيروش رد نيا

PV حالرت شرارژ و    يعنر يطررح در دو حالرت    نيشود. ايمتص  م

نشران داده شرده    6کند. همانطور که در شرک   يکار م دشارژحالت 

اسرتااده   مرورد  اتصال خازن يبرا 'S2' چي، سوئاست در حالت شارژ

شرارژ شردن   از فرآينرد  در هرر لحظره    انير . ولتاژ و جرگيردقرار مي

مربوطه محاسربه و برا مقردار     يالحظه توانسپس  ،شده گيريزهاندا

کره خرازن   مجاز است  يپروسه تا زماناين شود. يم سهيآن مقا يقبل

مشرخص   MPPVو ولتراژ   کلري  پيرک  حالت نيکامالً شارژ شود. در ا

 انير ( و جرOCV( خازن به ولتاژ مدار باز )tcشده است. زمان شارژ )

 .دارد يبستگ يديخورش پن ( SCIکوتاه ) لاتصا

 
 خازن مجتمع شماتيک .6 شک 

 ولتاژ يسازطرح همسان. 5.1.3

استخراج حداکثر  يولتاژ برا يسازکسانيبر ماهوم  يروش مبتن نيا

 ياجرا م 3سپيکبدل است و با م کنواختي ريتوان تحت تابش غ

همانطور که  رايز ؛است يدگيچيمدار کاهش پ نيا ياصل تيشود. مز

 واحد چيسوئ کيبا استااده از  ،نشان داده شده است 11در شک  

حالت  اي 4وستهيپ تيهدا در حالت ايکرد  کنترلتوان مدار را يم

به کنترل  ازين DCMعملکرد در حالت  .قرار داد 5وستهيناپ تيهدا

مدار را به سطح مطلو  محدود  انيکند و جريبازخورد را برطرف م

  چي، سوئاول وجود دارد. در حالت DCMکند. سه حالت عملکرد يم

، دومشود. در حالت يم رهيدر سل  مربوطه ذخ يروشن شده و انرژ

                                                           
3 Single-Ended Primary-Inductor 
4 Continuous Conduction Mode 

5 Discontinuous Conduction Mode 
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مربوطه به  يودهايد قيسل  از طر يو انرژ شده موشخا چيسوئ

و  چي، سوئسومشود. در حالت يمنتق  م کيفتوولتائ يهاماژول

 شوند. يولتاژ صار در سل  م جاديخاموش هستند و باعث ا ودهايد

 
 SEPICولتاژ بر اساس مبدل  يطرح همسان ساز .11 شک 

در  کلي پیک افتنی يبرا MPPTبر  يمبتن يهاکیتکن. 2.4

 اندازيهیسا طیشرا
مطرح شد،  1.4در بخش  محور که مدار يهاياز توپولوژ يجدا

هاي تميبر اساس الگور توانندمي اندازيي کاهش سايههاکيتکن

 گزارش شده يهاروش بيشترشوند.  يبندطبقه زين MPPT مختل 

MPPT  (1P&O،-Incمتداول يهاکيگسترش تکن شام 

 2Cond، HCيکلنمانند  ديگري محاسبات يهاروش .( است 

 ،5فازي ي منطقکنندهکنترل ،4يمصنوع يشبکه عصب ،3گانمورچ

 يسازنهيبه تميالگور، 5سازي ازدحام ذراتبهينه  ،6الگوريتم ژنتيک

با استااده از  اندازينيز براي کاهش اثرات سايه رهيو غ 8فاخته

MPPT گيرد.مورد استااده قرار مي 

 اصالح شده (P&O) آشاتن و مشاهده کيتکن. 1.2.4

P&O کند )آشاته فرايندي است که در آن، متغيري تغيير مي

هاي ديگر بررسي )مشاهده( شود( و اثر آن تغيير بر متغيرمي

-صار مي توانمشتق  واقع در ،يمعمول P&Oدر روش  .شودمي

 اختالل )آشاتگي( درروش در اجرا ساده است و شام   ني. اشود

کاهش توان  اي شيمشاهده همزمان افزا و PVΔV هيولتاژ آرا

 شتريب PVΔV، ولتاژ ابدي شيافزا PVΔP. اگر باشدمي کيفتوولتائ

                                                           
1 Perturb and Observe 

2 Incremental Conductance 
3 Ant Colony Optimization 

4 Artificial Neural Networks 
5 Fuzzy Logic Controller 

6 Genetic Algorithm 
5 Particle Swarm Optimization 

8 Cuckoo Optimization Algorithm 

 .شوديصورت روند معکوس م نيا ريدر غ ابدييم شيآشاته و افزا

 خالصه شده است. 1جدول  الگوريتم در نيا

 
 P&O تميخالصه الگور. 1جدول 

 ( اصالح شده Inc-Cond) يشيافزا تيهدا کيتکن. 2.2.4

ي شيافزا تيهدا ،متداول يواقع MPPT يهاکياز تکن گريد يکي

 مي  کندبه صار   dP/ dV توانشود مشتق يکه باعث ماست 

صار است(.  MPPدر  کيفتوولتائ هيتوان آرا يمنحن بي)ش

 کي يبرا ،شده است نشان داده 2همانطور که در جدول 

 و( I/V) ايلحظه تيهدا سهيتوان با مقايرا م PV  ،MPPستميس

 کرد يابي( ردΔI/ΔV) يشيافزا هدايش

 
 Inc-Cond تميخالصه الگور. 2جدول 

 يقيتطب  MPPTکيتکن. 3.2.4
 يمعمول MPPTنسبت به  بهتريروش ، 6يقيتطب MPPT کيتکن

 هيسا صي( تشخ1کند: )يم يابيرا در دو مرحله رد پيک کلياست و 

تحت  V-Iدر مشخصه  ريي. تغپيک کلي ي( جستجو2و ) يجزئ

 يشود. برايم سهيمقا کنواختيدر حالت آن  رييبا تغ اندازيهيسا

 انيو جر( ∆V) يشيافزا ي، هر دو ولتاژ خروجيبار مقاومت يک

. اگر بار ابندييم شيافزا ايهمزمان کاهش  به طور( ∆I) يشيافزا

 ∆I انيشود و شدت جريصار م ∆Vباشد،  DC-AC نورتريا

 ي، نقطه کار روآرايهروي بر  هيسا هنگام ايجاد .خواهد يافت افزايش

 / Vocشده توسط نسبت  نييبه سرعت به نقطه تع I-V يمنحن

Isc شود، که در مجاورت يمنتق  مMPP قرار دارد. سپس يواقع، 

از روش ، ه شده است( نشان داد و  ال ) 11در شک   مطابق آنچه

 .[13] شودياستااده م کلي MPP يابيرد يبرا MPPT يمعمول

 

                                                           
6 Adaptive MPPT 
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 هيآرا I-V يها يدر منحن انيولتاژ و جر سهي( مقاال ) .11 شک 

خط  يو تقاطع منحن P-V يدر منحن GPA ني( رابطه ب و ) کيفتوولتائ

 .I-Vبار 

 

افبزار  نبرم  هباي دور در سبازي سبایه  نحوه شببیه  .5
PVsyst 

ي دور هاسازي سايهشبيه قابليتداراي  PVsystافزار نرم از آنجا که

هاي سازي سايهنحوه شبيهبررسي  اين بخش از مقاله به ،باشدمي

افزار به کمک نرم -افزاراز طريق اين نرم يک نيروگاه دور در

Meteonorm - اختصاص يافته است. 

کمک   Meteonormافزارهاي دور از نرمسازي سايهبراي شبيه

، پس از انتخا  مکان پروژه، 12گرفته شده است. مطابق شک  

-سايه را انتخا  نموده و پس از آن تاثير  Edit Horizonگزينه

 شک   هاي دور را مطابقاندازي

 .کنيممشاهده مي 13

 

 
 Horizonانتخا  گزينه  و Meteonormافزار نرم .12 شک 

 
 دور هايسازي سايه. شبيه13شک  

افزار نرمآنها در  وارد کردن وافزار اين نرمبا ذخيره مشخصات  سپس،

PVsyst هاي را مطابق شک  هاي دورسازي سايهتوانيم شبيهمي

 تاثير آن،خروجي  افزار انجام داده و دراين نرم از طريق 15و  14

 راندمان نيروگاه را مشاهده نماييم.بر  سايه دور
 

 
 PVsystافزار نرم در Far Shading يمنو. 14شک  

 
 Meteonorm افزارنحوه وارد کردن فاي  از نرم. 15شک  

از طريق گزينه  ،مشخص شده است 14 شک  همانطور که در

Import نرم افزار توان فاي  خروجي ميMeteonorm نرم در را-

توجه به  با ،16 و 15مطابق شک   وارد کرد و PVsystافزار 

-نرمخروجي  سازي درمشخصات وارد شده تاثير آن را پس از شبيه

 نمود.مشاهده  PVsystافزار 



و  يديخورشرر هررايروگرراهيدر ن کيرردور و نزد انرردازيهسرراي اثرررات کرراهش هررايمررروري بررر روش 

 PVsyst افزاردور در نرم هايهيسا سازيهينحوه شب
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 و تاثيرات آن در Meteonorm افزارنرم ورود اطالعات از. 16شک  

 PVsyst  افزارخروجي محاسبات نرم

 

 گیري نتیجه .6
 کاهش توليداست که باعث  ياشکاالت نياز مهمتر يکي اندازيهيسا

 يبرا يمختلا يهاکيشود. تکنيم کيفتوولتائ هايهيتوان از آرا

 يودهايداستااده از  که شام : اثرات گزارش شده است نيکاهش ا

، پراکنده MPPT، کيفتوولتائ يها، اتصال ماژولپس يبا

. باشندمي مجدد يکربنديپ يهايو استراتژ يچند سطح ينورترهايا

 يکربنديپ يهاياستراتژ يعمدتا بر رو مقاله نيا در ،حال نيبا ا

و عدم تطابق  يجزئ يهاهيحداکثر توان تحت سا شيافزا يمجدد برا

مجدد  يکربنديپ يهاکيها به تکنياستراتژ ني. اهستيممتمرکز 

 شوند. يم ميتقس کيو استات ديناميک

در  ياديتا حد ز (يجزئ )به ويژه سايه هيسا طيشرا ،در ک  مساله

مطرح و مورد بحث  P-V مشخصه يبر رو محلي پيک تامين نهيزم

 يي، کاراکنترل نشود يبه درستاين مساله قرار گرفته است. اگر 

 يهاکياز تکن ياريبس ني. بنابرايابديکاهش م يمحل پيک يابيرد

و در دو دهه  افتهيتوسعه  ي گذشتههاسال يدر ط هيکاهش سا

به  يشتري، شتا  بسبز هاييبر فناور رياخ ديتأک  يبه دل تهگذش

 کيفتوولتائ يهاستميس عيموانع رشد سر نياند. مهمترخود گرفته

 يکارآمد برا يکيتم الکترونيالگور /يتوپولوژيک ، توسعه يديخورش

 کنواختي ريو غ کنواختي شرايطتحت  تواننقطه حداکثر  يابيرد

 اندازيهيسا طيکارآمد در برابر شرا يابياست. مشخص شده که رد

در اين مقاله، شود. يم کيفتوولتائ ستميس يکل ييکارا شيباعث افزا

هاي مختل  براي کاهش اثرات سايه بر عمکرد سيستم  روش

 يبرا کلي MPPT ياهکيبر مناسب بودن تکن ديبا تأک ،کيفتوولتائ

 در و .اندقرار گرفتهبحث مورد و  يبند، طبقهيجزئ هيکاهش سا

افزاهاي نرم استااده از هاي دور باسازي سايهروش شبيه پايان،

 گرفت. بيني توليد نيروگاه مورد بررسي قرارمرتبط جهت پيش
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