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ABSTRACT



The research presents a new model of a Cascade Fuzzy Logic Controller (CFLC) to
track the Maximum Power Point Tracker (MPPT) for photovoltaic solar PV systems. The
MPPT-CFLC controller proposed to track the MPP, is achieved in two consecutive stages.
In the first stage, the optimum operating voltage (VMPP) is evaluated using the VMPP
Fuzzy Logic Estimator (VMPP-FLE). In the second stage, the duty cycle (D), which is
used to control the DC-DC Boost Converter switching cycle, is determined using a DMPPFLC controller. The error resulting from the comparison of the output voltage of VMPPFLE and of the PV system, and the resulting error change are the input variables of the
DMPP-FLC, which is used to determine the DMPP. Thus, the efficiency of the
performance of the proposed Cascade controller model depends on the efficiency of the
VMPP-FLE model in assessing the value of VMPP at different atmospheric variations and
on the efficiency of the DMPP-FLC Controller in determining the optimum operating rate.
Thus, this special structure of the MPPT-CFLC controller resulting from the cascade
connection of the two models VMPP-FLE and DMPP-FLC will improve the dynamic
performance of the proposed controller and achieve accuracy in MPP tracking. Thus, the
MPPT-CFLC model proposed in the research is a new and different model of the reference
FLC models, which is based on the simulation of the work of Conventional-tracking
techniques such as Perturb and Observer technique, Incremental conductance technique.
The simulation results performed in the Matlab/Simulink environment demonstrated the
best performance of the proposed controller by improving the dynamic and static response
of the PV system compared with the use of several other Fuzzy Logic and Neuronal
reference models.
Keywords: Cascade Fuzzy Logic Controller, DC-DC Boost Converter, Maximum Power
Point tracker, Conventional-tracking techniques.
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تطوير نموذج جديد لمتحكم عائم تسمسمي مرتكز عمى مبدل رافع الجيد
المستمر لتتبع نقطة االستطاعة العظمى لنظم الطاقة الكيروضوئية
(تاريخ اإليداع  .2019 / 3 / 12قُِبل لمنشر في )2020 / 2 /3

 مم ّخص

د .إيمان ديالنة

*



يقدم البحث نموذج جديد لمتحكم عائم تسمسمي (  )Cascade Fuzzy logic Controller, CFLCلتتبع نقطة
االستطاعة العظمى ( )Maximum Power Point Tracker, MPPTلنظم الطاقة الكيروضوئية  .PVيتحقق

عمل المتحكم العائم التسمسمي  MPPT-CFLCالمقترح وفق مرحمتين متتابعتين .يتم في المرحمة األولى ،تقدير توتر

التشغيل األمثل ( )Voltage of Maximum Power Point, VMPPلنظام  PVباستخدام نموذج مقدر توتر نقطة
 MPPالعائم المطور في البحث ( .)VMPP Fuzzy logic Estimator, VMPP-FLEأما في المرحمة الثانية ،يتم
تحديد قيمة نسبة التشغيل المناسبة المثمى ( )Duty cycle, Dالموافقة لمتوتر ،VMPPوالمستخدمة لمتحكم في دورة
عمل مبدل رافع الجيد المستمر ،باستخدام نموذج لمتحكم عائم

)DMPP-FLC

DMPP Fuzzy logic

 .)Controller,حيث يشكل الخطأ الناتج من مقارنة توتر التشغيل  VMPP-FLEمع توتر خرج نظام  ،PVوتغير
الخطأ الناتج متغيرات الدخل لممتحكم العائم  ،DMPP-FLCالمستخدم لتحديد نسبة التشغيل  .DMPPبالتالي ،يعتمد
كفاءة أداء عمل نموذج المتحكم العائم التسمسمي المقترح عمى كفاءة عمل نموذج مقدر التوتر العائم  VMPP-FLEفي

تقدير قيمة  VMPPعند التغيرات الجوية المختمفة ،وعمى كفاءة المتحكم العائم  DMPP-FLCفي تحديد قيمة نسبة
التشغيل األمثل .بالتالي ،ىذا التركيب الخاص لممتحكم  MPPT-CFLCالناتج من الربط عمى التسمسل لمنموذجين
 DMPP-FLC, VMPP-FLEمن شأنو تحسين األداء الديناميكي لممتحكم العائم المقترح ،ويحقق دقة في تتبع نقطة
 .MPPبالتالي ،يعتبر نموذج المتحكم العائم التسمسمي  MPPT-CFLCالمقترح في البحث ،نموذج جديد ومختمف
عن نماذج المتحكمات العائمة المرجعية والتي تعتمد في عمميا عمى محاكاة عمل تقنيات التتبع التقميدية كتقنية
االضطراب والمراقبة وتقنية زيادة الناقمية .أظيرت نتائج المحاكاة المنجزة في بيئة  Matlab/Simulinkاألداء األفضل

لممتحكم المقترح ،بتحسين االستجابة الديناميكية واالستاتيكية لنظام  PVمقارنة مع استخدام عدة نماذج مرجعية أخرى
عائمة وعصبونية.
الكممات المفتاحية :متحكم عائم تسمسمي ،مبدل رافع الجيد المستمر ،متبع نقطة االستطاعة العظمى ،تقنيات تتبع تقميدية.
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ديالنة

مقدمة:
يشيد العالم حالياً اىتماماً متزايداً بتوسيع استخدام نظم توليد الطاقة الشمسية الكيروضوئية ( Photovoltaic

 ،)System ,PVلتغطية الطمب المتزايد عمى الطاقة الكيربائية .لذلك ،يتنامى االىتمام بتحقيق الحصول عمى الطاقة
القصوى الناتجة من ىذه النظم في ظل التغيرات الجوية المختمفة .يتم تحقيق ذلك باستخدام متتبع نقطة االستطاعة
العظمى ( .)Maximum Power Point Tracker, MPPTتعتمد كفاءة تقنيات تتبع نقطة Maximum ( MPP
 )Power Point, MPPبشكل أساسي عمى الدقة والسرعة في تتبع نقطة  .MPPفي ىذا السياق ،تعتبر نماذج متتبع
نقطة  MPPالمطورة باستخدام تقنيات الذكاء الصنعي كالشبكات العصبونية الصنعية ( Artificial Neural

 )Networks, ANNوالمنطق العائم) ، (Fuzzy Logic, FLذات كفاءة وأداء أفضل مقارنة مع تمك المعتمدة عبمى
استخدام التقنيات التقميدية ]،[1كتقنية االضطراب والمراقبة ) (Perturb and Observer, P&Oوتقنية زيادة الناقمية
)(Incremental conductance, INCوالتي تعتمد منيج البحث التدريجي وبخطوة ثابتة عن نقطة  ،MPPمما
يسبب البطء في عممية تتبع نقطة  MPPوعدم الدقة في تحديدىا وخاصة عند التغيرات الجوية السريعة] .[2يحد من

توسع استخدام الشبكات العصبونية ضرورة االعتماد عمى نماذج رياضية أو تجريبية لمحصول عمى قاعدة البيانات

المستخدمة لبناء نموذج المتتبع العصبوني  .MPPT-ANNفي حين ،طورت نماذج متنوعة لممتحكمات العائمة
) (Fuzzy Logic Controller, FLCلتتبع نقطة  ،MPPتعتمد في تصميميا عمى خبرة وفيم المصمم لمعالقة
الرابطة بين تغيرات دخل وخرج المتحكم العائم .كما تحاكي المتحكمات العائمة  MPPT-FLCفي عمميا تقنيات
التتبع التقميدية الشييرة  P&Oو ،INCوالتي تستخدم القياسات المحظية لخرج نظام  ،PVكالتوتر والتيار لتحديد نسبة

التشغيل المستخدمة لضبط دورة عمل مبدل الجيد .ولكن تمتاز نماذج المتحكمات  MPPT-FLCالمطورة بأنيا ذات
كفاءة وأداء أفضل لكونيا تعمل عمى التحكم بمقدار تغير خطوة التشغيل بشكل يتناسب مع التغيرات المحظية لمتوتر
والتيار لخرج نظام  PVوالناتجة عند التغيرات الجوية] ،[5,4,3مما يحسن دقة وسرعة تتبع نقطة  . MPPفي الدراسة
] ،[6تم تطوير نموذج لمتحكم عائم  MPPT- P&O -FLCيحاكي في عممو تقنية  ،P&Oحيث تستخدم كل من

تغيرات التياروتغيرات االستطاعة كمتغيرات دخل لممتحكم ،وبناء عمى العالقة بين ىذه التغي ارت يتم تحديد خرج المتحكم
الممثل لتغير التوتر المرجعي المستخدمة لضبط توتر خرج النظام  PVعند التوتر المرجعي ،أظيرت نتائج المحاكاة
تحسين سرعة تتبع نقطة  ،MPPوتخفيض تذبذبات الحالة الثابتة ،باستخدام المتحكم المطور MPPT- P&O -FLC
مقارنة مع استخدام تقنية  P&Oالتقميدية .تم تطوير نموذج أخر لمتحكم  MPPT- P&O –FLCفي الدراسة ]،[7

يستخدم نسبة تغير كل من االستطاعة والتوتر ،وتغير ىذه النسبة كمتغيرات دخل لممتحكم لتحديد نسبة خطوة التشغيل
المناسبة ،أظيرت نتائج ىذه الدراسة ،تفوق أداء المتحكم المقترح عمى أداء كل من تقنية  P&Oو  .INCفي الدراسة
] ،[8تم تطوير نموذج جديد لمتحكم عائم  MPPT- INC-FLCيحاكي تقنية  ،INCحيث تم استخدام القيم المحظية
لمتوتر والتيار وتغيرات ىذه القيم لتشكيل متغيرات دخل المتحكم ،والتي تم استخداميا لتحديد تغير خطوة التشغيل،
أظيرت نتائج المحاكاة تحسن كفاءة نظام  PVباستخدام المتحكم المطور مقارنة مع استخدام تقنية .INC

أىمية البحث وأىدافو:
يقدم البحث نموذج جديد لمتحكم عائم تسمسمي (  )Cascade Fuzzy logic Controller, CFLCلتتبع نقطة
 MPPلنظم الطاقة الكيروضوئية  .PVيتحقق عمل المتحكم العائم التسمسمي  MPPT-CFLCالمقترح لتتبع نقطة
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 MPPوفق مرحمتين متتابعتين .يتم في المرحمة األولى ،تقدير توتر التشغيل األمثل  VMPPلنظام  PVباستخدام
نموذج مقدر توتر نقطة  MPPالعائم المطور في البحث ( .)VMPP Fuzzy logic Estimator, VMPP-FLEأما
في المرحمة الثانية ،يتم تحديد قيمة نسبة التشغيل المناسبة  )Duty cycle, D( DMPPالموافقة لمتوتر،VMPP

والمستخدمة لمتحكم في دورة عمل مبدل رافع الجيد المستمر ،باستخدام نموذج لمتحكم عائم  . DMPP-FLCحيث
يشكل الخطأ الناتج من مقارنة توتر التشغيل  VMPP-FLEمع توتر خرج نظام  ،PVوتغير الخطأ الناتج متغيرات
الدخل لممتحكم العائم  ،DMPP-FLCالمستخدم لتحديد نسبة التشغيل  .DMPPبالتالي ،يعتمد كفاءة أداء عمل نموذج
المتحكم العائم التسمسمي  MPPT-CFLCالمقترح عمى كفاءة عمل نموذج مقدر التوتر العائم  VMPP-FLEفي

تقدير قيمة  VMPPعند التغيرات الجوية المختمفة ،وعمى كفاءة المتحكم العائم  DMPP-FLCفي تحديد قيمة نسبة
التشغيل األمثل .بالتالي ،ىذا التركيب الخاص لممتحكم الناتج من الربط عمى التسمسل لمنموذجين VMPP-FLE
 DMPP-FLC,من شأنو تحسين االستجابة الديناميكية واالستاتيكية لنظام  .PVيعتبر نموذج المتحكم العائم التسمسمي
 MPPT-CFLCالمقترح في البحث ،نموذج جديد ومختمف عن نماذج المتحكمات العائمة والتي تعتمد في عمميا عمى
محاكاة عمل تقنيات التتبع التقميدية  P&Oو.INC

طرائق البحث ومواده:
يعتمد تصميم نموذج المتحكم العائم التسمسمي المقترح ،عمى تطبيق العمميات األساسية المعروفة في المنطق
العائم باستخدام مكتبة  Fuzzy Logic Toolboxالموجودة في بيئة  .Matlabكما يعتمد تقييم أداء المتحكم عمى

تحميل ومقارنة نتائج المحاكاة المنجزة في بيئة  Matlab/Simulinkعند تتبع نقطة  MPPلنظام  PVباستخدام المتحكم
المقترح ،مقارنة مع استخدام عدة متحكمات عائمة مرجعية.
 -1موذج الرياضي لمنظام الكيروضوئي :PV

عدد من الخاليا الشمسية الموصولة عمى

تحدد الخصائص الكيربائية )تيار – توتر( لنظام  PVالمكون من

التسمسل ،باالعتماد عمى العالقات التالية:
()1

)

)

(

(

()2
()3
)

و

يمثل
] .[Vكما يمثل

لشدة إشعاع شمسي
اإلشباع العكسي،

االلكترون .كما تمثل

(

تيار وتوتر خرج نظام  PVعمى التوالي ،حيث يقاس التيار باألمبير ] [Aوالتوتر بالفولت
التيار الضوئي المتولد عند الشروط القياسية الموافقة

التيار الضوئي المتولد ،

ودرجة ح اررة الخمية الشمسية

الجيد الحراري ،
والمقاومة التسمسمية و

 .يمثل

ثابت يمثل عامل مثالية الديود.
المقاومة التفرعية وتقاس باألوم.

يمثل

القصر وتوتر الدارة المفتوحة المحددين عند الشروط القياسية النظامية المذكورة .يمثل

الشمسي و

 Tدرجة ح اررة الخمية الشمسية،

المعامل الحراري لمتيار و
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شحنة
تيار

 Gشدة اإلشعاع

المعامل الحراري لمجيد.
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ديالنة

لتحقيق عمل المتحكم  MPPTفي تتبع نقطة  MPPلمنظام  PVنستخدم مبدل رافع الجيد المستمر ،حيث تمثل
متغيرات الدخل لممبدل الممثمة لمتيار
لتيار الحمل

ولتوتر الحمل

لخرج النظام  ،PVمع متغيرات خرج المبدل الممثمة

 ،ولمتوتر

 ،ترتبط ىذه المتغيرات بالعالقات التالية:

()4
()5

 :عدد ال بعدي تتراوح قيمتو بين الصفر والواحد ،وتساوي لنسبة الزمن الذي يكون الترانزستور فيو مغمقاً إلى زمن

الدور الكمي (المساوي مجموع زمن اإلغالق والفتح لمترانزستور) .حيث يستخدم تغير قيمة نسبة التشغيل

لتعديل

عرض النبضة ( ،(Pulse Width Modulation, PWMالمستخدمة لمتحكم في دورة عمل مبدل الجيد لضبط توضع
نقطة عمل الالقط الكيروضوئي عند نقطة  MPPعند التغيرات الجوية المختمفة.
 -2نمذجة مقدر توتر نقطة  MPPالعائم VMPP-FLE

نعمد بداية إلى بناء نموذج باستخدام المنطق العائم لتقدير قيمة  VMPPالموافق لتوتر نقطة  MPPالناتج عند

تغيرات كل من درجة ح اررة الخمية الشمسية

نموذج  VMPP-FLEالمقترح في البحث.

 Tوشدة اإلشعاع الشمسي

 .Gيوضح الشكل ( ،)1بنية

الشكل ( )1النافذة الرئيسية لنموذج  VMPP-FLEالعائم المطور في بيئة .Matlab/Simulink

تتم عممية تعويم متغيرات دخل وخرج النموذج VMPP-FLEالمقترح ،باستخدام عدة مجموعات عائمة جزئية تغطي
المجال الكمي لتغير ىذه المتغيرات ،ممثمة بتوابع انتماء غوسية لتالئم تمثيل طبيعة التغيرات الالخطية ليذه المتغيرات،
والمعبر عنيا بالمتغيرات المغوية ) )Linguistic variablesالمبينة في الجدول (.)1
جدول ( )1المتغيرات المغوية لممجموعات العائمة لنموذج .VMPP-FLE
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الشكل ( )2تعويم متغير الدخل األول لنموذج  VMPP-FLEوالممثل لدرجة حرارة الخمية الشمسية .T

الشكل ( )3تعويم متغير الدخل الثاني لنموذج  VMPP-FLEوالممثل لشدة اإلشعاع الشمسي .G

الشكل ( )4تعويم متغير الخرج لنموذج  VMPP-FLEوالممثل لمتوتر .VMPP

توضح األشكال ( )3( ،)2و( )4عممية تعويم المتغيرات الممثمة لدرجة ح اررة الخمية الشمسية وشدة اإلشعاع
الشمسي والتوتر  .VMPPكما يبين الجدول ( ،)2مجموعة قواعد األساس الناتجة باستخدام عبارات شرطية من نوع "
 ،“ IF-Thenحيث تطبيق طريقة االستدالل العائم  .Max-Minيمكن الحصول عمى قيمة الخرج العددية لمتوتر
 VMPPباستخدام طريقة مركز المساحة ( .)Method Centroidبالتالي يظير الشكل ( )5نموذج مقدر التوتر
 VMPP-FLEالمقترح في البحث والمطور باستخدام .Fuzzy Logic Toolbox
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الجدول ( )2قواعد األساس لنموذج  VMPP-FLEالعائم.

الشكل ( )5النموذج النيائي لنموذج  VMPP-FLEالعائم المطور باستخدام .Fuzzy Logic Toolbox

 -3نمذجة المتحكم العائم المقترح DMPP-FLC

نعمد اآلن إلى اقتراح نموذج لمتحكم عائم  DMPP-FLCيستخدم لتحديد قيمة نسبة التشغيل المناسبة DMPP

الموافقة لمتوتر ،VMPPوالمستخدمة لمتحكم في دورة عمل مبدل رافع الجيد المستمر .لذلك نحدد بداية ،الخطأ

الناتج من مقارنة التوتر المرجعي األمثل خرج نموذج لنموذج  VMPP-FLEالعائم ،و التوتر  Vpvخرج النظام ،PV

حيث يتم استخدام الخطأ
تغير نسبة التشغيل

الناتج ،وتغير ىذا الخطأ

 ،كمتغيرات دخل لممتحكم  ،DMPP-FLCلتحديد

المستخدمة لتحديد نسبة التشغيل المحظية ) ،D(kتعرف متغيرات دخل وخرج المتحكم

 DMPP-FLCالمقترح كما يمي:
)(6
)(7
)(8
توضح األشكال ( )8( ،)7و( )9عممية تعويم متغيرات دخل وخرج المتحكم  DMPP-FLCالمقترح ،باستخدام عدة
مجموعات عائمة ،ممثمة بتوابع انتماء مثمثية الشكل وأخرى ذات شبو منحرف .تم اعتماد ىذا النوع من توابع االنتماء

لتأمين تحقيق العالقة التناسبية بين تغير الخطأ وتغير خطوة التشغيل ،وبحيث يتحقق انتقال سمس وتدريجي من

مجموعة عائمة إلى أخرى ،توابع االنتماء ىذه معبر عنيا بالمتغيرات المغوية المبينة في الجدول (.)3
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جدول ( )3المتغيرات المغوية لممجموعات العائمة لنموذج .DMPP-FLC

يبين الجدول ( )4قواعد األساس لممتحكم  DMPP-FLCالمقترح .كما يبين الشكل ( )10النموذج النيائي
لممتحكم  DMPP-FLCالمقترح ،حيث تمثل

و

ضمن المجال ].[-1,1

و

عوامل التقييس المستخدمة لضبط مجال تغير كل من

الشكل ( )6النافذة الرئيسية لنموذج المتحكم  DMPP-FLCالمطور في بيئة .Matlab/Simulink

الشكل ( )7تعويم متغير الدخل األول لممتحكم  DMPP-FLCالممثل لمخطأ.

الشكل ( )8تعويم متغير الدخل الثاني لممتحكم  DMPP-FLCالممثل لتغير الخطأ.
journal.tishreen.edu.sy

Print ISSN: 2079-3081 , Online ISSN:2663-4279

525

تطوير نموذج جديد لمتحكم عائم تسمسمي مرتكز عمى مبدل رافع الجيد المستمر لتتبع نقطة االستطاعة العظمى

الشكل ( )9تعويم متغير الخرج لممتحكم  DMPP-FLCالممثمة لتغير نسبة التشغيل

ديالنة

.

الجدول ( )4قواعد األساس لنموذج المتحكم  DMPP-FLCالعائم.

الشكل ( )10النموذج النيائي لممتحكم  DMPP-FLCباستخدام .Fuzzy Logic Toolbox

 -4النموذج النيائي لممتحكم العائم التسمسمي  MPPT-CFLCالمقترح

يظير الشكل ( )11النموذج النيائي لممتحكم العائم التسمسمي  MPPT-CFLCالمقترح لتتبع نقطة  ،MPPوالذي

يرتبط عممو بتغيرات شدة اإلشعاع الشمسي ودرجة ح اررة الخمية الشمسية ،لتقدير نسبة التشغيل المثمى  .DMPPويتم
تحقيق ذلك بالربط عمى التسمسل لمنموذجين العائمين .DMPP-FLC, VMPP-FLE
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الشكل ( )11النموذج النيائي لممتحكم العائم التسمسمي  MPPT-CFLCالمقترح لتتبع نقطة .MPP

 -5محاكاة المتحكمات المرجعية المستخدمة لتتبع نقطة MPP

استعرضنا فيما سبق محاكاة المتحكم العائم  MPPT-CFLCالمقترح في البحث ،سنعمد اآلن إلى استعراض عدد

من المتحكمات المرجعية والتي سيتم استخداميا لتقييم أداء المتحكم المقترح في تتبع نقطة .MPP
 1-5محاكاة المتحكم العائم المرجعي MPPT-P&O-FLC

تعتمد النماذج المتنوعة لممتحكم العائم  MPPT-P&O-FLCالمرتكزة عمى تقنية االضطراب والمراقبة ،P&O

بشكل أساسي عمى استخدام كل من تغيرات االستطاعة

وتغيرات التوتر

لخرج النظام  ،PVلتحديد نسبة

التشغيل المناسبة .يوضح الشكل ( ،)12محاكاة لنموذج لمتحكم  MPPT-P&O-FLCمرجعي ] [7يستخدم كل من
نسبة

و

وتغير ىذه النسبة كمتغيرات دخل لممتحكم لتحديد قيمة نسبة التشغيل المناسبة.

الشكل ( )12محاكاة المتحكم العائم المرجعي  MPPT-P&O-FLCالناتج باستخدام .Fuzzy Logic Toolbox

 2-5محاكاة المتحكم العائم المرجعي MPPT- INC -FLC

تعتبر تقنية زيادة الناقمية  INCمن أكثر تقنيات التقميدية دقة وسرعة غير أنيا أكثر تعقيدا في التنفيذ ،يبين الشكل

( )13نموذج لمتحكم  MPPT- INC -FLCمرجعي ] [8مرتكزة عمى تقنية  .INCيعتمد عمى استخدام نسبة تغيرات
تيار وتوتر النظام

ونسبة المحظية المقاسة

لخرج نظام  ،PVلتحديد قيمة نسبة التشغيل.
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ديالنة

الشكل ( )13محاكاة المتحكم العائم المرجعي  MPPT- INC -FLCالناتج باستخدام .Fuzzy Logic Toolbox

 3-5محاكاة المتحكم العصبوني المرجعي MPPT-ANN

يبين الشكل ( ،)14محاكاة نموذج لمتحكم  MPPT-ANNمرجعي ] [2يستخدم شبكة عصبونية صنعية ،ANN

ويحاكي ىذا المتحكم عمل تقنية االضطراب والمراقبة  .P&Oحيث يستخدم كمتغير دخل لمشبكة  ،ANNنوع اإلشارة
الموجب أو السالب لكل من تغيرات االستطاعة
خرج الشبكة الممثل لنوع إشارة المقدار الثابت

وتغيرات التوتر

لخرج النظام  ،PVوبناء عمى ذلك يحدد

المستخدم لتحديد قيمة نسبة التشغيل.

الشكل ( )14محاكاة المتحكم العائم المرجعي  MPPT-ANNالناتج باستخدام . Neural Network Toolbox

النتائج والمناقشة:
 -1نموذج المحاكاة لنظام  PVافي بيئة Matlab/Simulink

يبين الشكل ( ،)15نموذج المحاكاة لنظام  PVالناتج في بيئة  Matlab/Simulinkباستخدام النموذج الرياضي

لمنظام  .PVحيث يستخدم نموذج المحاكاة الناتج في التنبؤ بتأثير التغيرات الجوية عمى تغير الخصائص الكيربائية
لمنظام  ،PVكذلك يستخدم في تتبع نقطة  MPPباستخدام المتحكم المقترح في البحث.
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الشكل ( )15نموذج المحاكاة لنظام  PVالناتج في بيئة .Matlab/Simulink

 -2دراسة تأثير تغيرات الظروف الجوية عمى الخصائص الكيربائية لنظام  PVباستخدام نموذج المحاكاة المنجز لمنظام

يمكننا اآلن بتطبيق تغيرات مختمفة لدرجة درجة ح اررة الخمية الشمسية وشدة اإلشعاع الشمسي ،وذلك باعتبارىا

متغيرات لنموذج المحاكاة لنظام  PVالمنجز باستخدام  .Simulinkوبناء عميو ،يمكننا الحصول عمى منحنيات
الخصائص المميزة (االستطاعة–توتر) لمنظام  PVالموضحة في األشكال ( )16و(.)17
1600

)MPP (T=5°C
)MPP (T=15°C
)MPP (T=25°C

2

)(G=800W/m , T=5-15-25-45°C
1200

)Ppv (W

)MPP (T=45°C
800
400

200

250

100

150

50

0
0

)Vpv (V
الشكل ( )16منحني الخصائص المميزة الناتج باستخدام نموذج المحاكاة المنجز لنظام  PVعند ثبات درجة الحرارة.

2

) MPP (G=1000W/m

)1500 (G=200-500-700-1000 W/m 2, T=25°C

1000

2

) MPP (G=500W/m
500

2

) MPP (G=200W/m
250

200

100

150

50

)Ppv (W

2

) MPP (G=700W/m

0
0

)Vpv (V
الشكل ( )17منحني الخصائص المميزة الناتج باستخدام نموذج المحاكاة المنجز لنظام  PVعند شدة إشعاع شمسي ثابتة.
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يمكننا من نتائج المحاكاة الناتجة ،مالحظة تزايد االستطاعة العظمى

ديالنة

 ،وكذلك التوتر

الموافق

لنقطة  MPPمع ازدياد شدة اإلشعاع الشمسي عند ثبات درجة ح اررة الخمية الشمسية .بينما ،تتناقص االستطاعة

وكذلك التوتر

عند ثبات شدة اإلشعاع الشمسي .وىذا يظير دقة

 ،مع ازدياد درجة ح اررة الخمية الشمسية

نموذج المحاكاة لنظام  PVفي إعطاء نتائج عممية تتوافق مع تمك الناتجة في عدة دراسات مرجعية ].[10,9
 -3تقييم أداء نموذج  VMPP-FLEالعائم

يمكن التحقق من كفاءة أداء نموذج  VMPP-FLEالعائم ،بمقارنة نتائج خرجو الممثمة لمتوتر

قيم التوتر األمثل النظرية

 .حيث كما تظير نتائج الشكل ( ،)18والناتجة عند تغيرات مختمفة لشدة

اإلشعاع الشمسي مع ثبات درجة ح اررة الخمية الشمسية

 ،ونتائج الشكل ( )19الناتجة عند تغيرات درجة

ح اررة الخمية الشمسية مع ثبات شدة اإلشعاع الشمسي
والمقدرة

التوتر النظرية
لمقدر التوتر

مع

 ،نالحظ أن ىناك تقارب كبير بين قيم

عند كل من التغيرات الجوية المختمفة ،مما يظير األداء الجيد

الذي يمكن استخدامو لتتبع نقطة  .MPPكما تظير ىذه النتائج تزايد قيم

ازدياد شدة اإلشعاع الشمسي ،وتتناقص قيم

العممية الناتجة باستخدام نموذج المحاكاة المنجز لنظام .PV

مع

مع ازدياد درجة الح اررة .وىذا يتوافق مع نتائج المحاكاة

T=25°C
174
172

Vmpp__FLE
Vmpp__target

168

)Vmpp (V

170

166
900

1000

700

800

500

600

164
300

400

)G__Irradiation(W/m2
والمقدرة

الشكل ( )18قيم التوتر
2

الناتجة عند ثبات درجة الحرارة.

G = 800 W/m
190

170
160

50

45

40

35

30

25

15

20

10

5

)Vmpp (V

Vmpp__FLE
Vmpp__target

180

150
0

)T__Temperature(°C
الشكل ( )19قيم التوتر

والمقدرة

الناتجة عند شدة إشعاع شمسي ثابتة.

 - 4تقييم أداء المتحكم العائم التسمسمي  MPPT-CFLCالمطور

يتم تقييم أداء المتحكم العائم التسمسمي  MPPT-CFLCالمقترح لتقدير نسبة التشغيل األمثل المستخدمة لمتحكم في

دورة عمل مبدل رافع لمجيد المستمر ( )DC-DC Boost Converterلتتبع نقطة  MPPلنظام  ،PVباستخدام
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نموذج المحاكاة لمنظام المبين في الشكل ( .)20يتكون نظام  PVالمعتمد في البحث من سمسمتين موصولتين عمى
التفرع ،تحوي السمسمة الواحدة عمى خمسة ألواح كيروضوئية موصولة عمى التسمسل بحيث االستطاعة الكمية لنظام

تساوي ].1500 [W

الشكل ( )20نموذج نظام تتبع نقطة  MPPباستخدام المتحكم  MPPT-CFLCفي بيئة .Matlab/Simulink

كما يعتمد تقييم أداء المتحكم المطور  MPPT-CFLCعمى مقارنة نتائج المحاكاة المنجزة في بيئة
 ،Matlab/Simulinkمع تمك الناتجة باستخدام كل من المتحكمات المرجعية العائمة ،MPPT-P&O-FLC
 MPPT- INC -FLCوالمتحكم العصبوني  MPPT-ANNعند الشروط الجوية المفروضة التالية :


حالة األولى :شدة اإلشعاع الشمسي متغيرة مع ثبات درجة الح اررة ،نفرض تغيرات فجائية سريعة لشدة

اإلشعاع الشمسي ):(Irradiance, G
الشمسية ثابتة


،

درجة ح اررة الخمية

.

حالة ثانية :تغير درجة الح اررة وشدة إشعاع شمسي ثابتة ،حيث نفرض تغيرات لدرجة ح اررة الخمية الشمسية
 ،مع شدة اإلشعاع الشمسي

.

يظير الشكل ( ،)21نتائج المحاكاة الناتجة الستطاعة خرج نظام  PVعند تطبيق التغيرات الجوية الموافقة
لمحالة األولى ،والناتجة باستخدام كل من المتحكم  MPPT-CFLCالمقترح والمتحكمات المرجعية MPPT-P&O-
 .MPPT-ANN MPPT-INC-FLC ،FLCحيث تظير ىذه النتائج تزايد استطاعة خرج نظام  PVمع تزايد زيادة
شدة اإلشعاع الشمسي ،بينما تنخفض االستطاعة مع تناقص شدة اإلشعاع.
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T= 25°C, G = (600-1000-700-400) W/m2
1800

MPPT__CFLC
MPPT__ANN
MPPT__INC__FLC
MPPT__P&O__FLC

G=1000W/m2

Ppv (W)

1500
MPPT__CFLC
1000

G=700W/m2
G=600W/m2
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G=400W/m2
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MPPT__ANN
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2

time(s)
. عند شروط تغير شدة اإلشعاع الشمسي مع ثبات درجة الحرارةPV ) استطاعة خرج نظام21( الشكل
T= 25°C, G = (600-1000-700-400) W/m2

Duty Cycle, D

0.5

MPPT__CFLC

0.4
MPPT__INC__FLC
MPPT__P&O__FLC
MPPT__CFLC
MPPT__ANN
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MPPT__P&O__FLC
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2

time(s)
. عند شروط تغير شدة اإلشعاع الشمسي مع ثبات درجة الحرارةD ) تغير نسبة التشغيل22( الشكل
T= ( 45-25-35-15 )°C, G = 800 W/m2
1400

T= 25°C

T= 45°C

1200

T= 15°C

T= 35°C

Ppv (W)

1000
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0
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2

time(s)
. عند تغير درجة الحرارة وشدة إشعاع شمسي ثابتةPV ) استطاعة خرج نظام23( الشكل
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T= ( 45-25-35-15 )°C, G = 800 W/m2
0.5
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MPPT__P&O__FLC

0.3

MPPT__INC__FLC

MPPT__CFLC
MPPT__ANN

0.2
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الشكل ( )24تغير نسبة التشغيل  Dعند تغير درجة الحرارة وشدة إشعاع شمسي ثابتة.

بينما يظير الشكل ( )23تغير استطاعة خرج نظام  PVالناتجة باستخدام كل من المتحكم MPPT-CFLC
والمتحكمات المرجعية عند تطبيق التغيرات الجوية الموافقة لشروط الحالة الثانية .حيث يالحظ العالقة العكسية بين
تغير االستطاعة ودرجة الح اررة مما يظير األثر السمبي لزيادة درجة ح اررة الخمية الشمسية عمى تخفيض قيمة استطاعة
خرج نظام  .PVكما يظير الشكل ( )22و( )24قيم نسب التشغيل الناتجة باستخدام كل من المتحكمات عند كل من
الشروط المفروضة عمى التتالي.

يمكن من نتائج المحاكاة الناتجة المبينة في األشكال السابقة استخالص ما يمي:



يحقق المتحكم العائم التسمسمي  MPPT-CFLCالمقترح سموك حالة عابرة أفضل يتوضح ذلك بسرعة

وصول نظام  PVإلى استطاعة نقطة  MPPعند االنتقال من سوية إلى أخرى لشدة اإلشعاع الشمسي أو درجة الح اررة.


يحقق المتحكم  MPPT-CFLCسموك حالة استاتيكية )ثابتة( أفضل لنظام  ،PVحيث تم التغمب بشكل

كامل عمى مشكمة وجود اىت اززات دائمة في استجابة استطاعة خرج النظام والتي تسبب فقدان في الطاقة ،باإلضافة إلى

أن قيم االستطاعة الناتجة لنظام  PVىي أكبر من تمك الناتجة باستخدام المتحكمات األخرى وىذا يدل الكفاءة واألداء
األفضل لممتحكم المقترح في التخمص من خطأ الحالة الثابتة مقارنة بالمتحكمات األخرى.
بالنتيجة ،يمكن تصنيف األداء األفضل لممتحكمات عند تتبع نقطة  MPPتبعاً لسموك الحالة الثابتة والعابرة وفق ما

يمي :األداء األفضل لممتحكم المقترح  ، MPPT-CFLCيميو المتحكم  ،MPPT-ANNثم يميو المتحكم العائم التقميدي
 MPPT- INC –FLCثم المتحكم .MPPT-P&O-FLC
يمكن تفسير األداء األفضل لممتحكم العائم  MPPT-CFLCالمقترح بما يمي:


دقة وسرعة نموذج  VMPP-FLEالعائم في تحديد التوتر  VMPPعند التغيرات الجوية المختمفة.



دقة المتحكم المقترح  DMPP-FLCالعامل عمى الخطأ الناتج بين توتر خرج نظام  PVوالتوتر ،VMPP

في جعل الخطأ الناتج متناىي في الصغر مما نتج عنو جعل خطأ الحالة الثابتة الستطاعة خرج نظام  PVتتناىى في
الصغر وبالتالي القدرة عمى الحصول عمى االستطاعة العظمى لمنظام.


دقة المتحكم المقترح  DMPP-FLCفي تقدير قيم نسبة التشغيل بسرعة ودقة فائقة مقارنة مع كل من

المتحكمات المرجعية كما ىو موضح في األشكال ( )21و(.)24
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ديالنة
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 -5نتائج دخل وخرج المبدل رافع الجيد المستمر

تستخدم نسبة التشغيل خرج المتحكم العائم التسمسمي  MPPT-CFLCالمقترح لمتحكم في دورة عمل مبدل

رافع الجيد المستمر ،حيث يعتمد نجاح عممية تتبع نقطة  MPPعمى كل األداء الجيد لكل من المتحكم MPPT-
 CFLCوالمبدل وىذا ما أظيرتو النتائج المبينة في الفقرة السابقة.
T= 25°C, G = (1000-400-700-900) W/m2
G=1000W/m2
G=900W/m2

1000

Ppv by MPPT__CFLC
Pout by MPPT__CFLC
2

1.8

1.4

1.6

G=400W/m2

1

1.2

0.8

500

0.4

0.6

0.2

)Ppv,Pout (W

G=700W/m2

1500

0
0

)time(s

الشكل ( )25تغيرات استطاعة

عند تغير شدة اإلشعاع الشمسي مع ثبات درجة الحرارة.

و

T= 25°C, G = (600-1000-700-400) W/m2
360
300

Vpv by MPPT__CFLC
Vout by MPPT__CFLC
2

1.8

1.4

1.6

1

1.2

0.8

0.6

100

0.4

0.2

)Vpv,Vout (V

200

0
0

)time(s

الشكل ( )26تغير توتر

عند تغير شدة اإلشعاع الشمسي مع ثبات درجة الحرارة.

و

T= 25°C, G = (600-1000-700-400) W/m2
8

4

Ipv by MPPT__CFLC
Iout by MPPT__CFLC
2

1.8

1.6

1.4

1

1.2

0.8

0.6

)Ipv,Iout (A

6

2

0.4

0.2

0
0

)time(s

الشكل ( )27تغير تيار

و

عند تغير شدة اإلشعاع الشمسي مع ثبات درجة الحرارة.
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T= ( 45-25-35-15 )°C, G = 800 W/m2
)Ppv,Pout (W

1000

Ppv by MPPT__CFLC
Pout by MPPT__CFLC

1.4

1.2

2

1.8

1.6

الشكل ( )28تغيرات استطاعة

و

1

500

0.8

0.4

0.6

0.2

0
0

)time(s

عند تغير درجة الحرارة وشدة إشعاع شمسي ثابتة.

T= ( 45-25-35-15 )°C, G = 800 W/m2
300

Vpv by MPPT__CFLC
Vout by MPPT__CFLC
1.8

2

1.4

1.6

1

1.2

0.8

100

0.4

0.6

0.2

)Vpv,Vout (V

200

0
0

)time(s

الشكل ( )29تغير توتر

عند تغير درجة الحرارة وشدة إشعاع شمسي ثابتة.

و

T= ( 45-25-35-15 )°C, G = 800 W/m2
8

4

Ipv by MPPT__CFLC
Iout by MPPT__CFLC
2

1.8

1.6

1.4

1

1.2

0.8

2

0.4

0.6

0.2

)Ipv,Iout (A

6

0
0

)time(s

الشكل ( )30تغير تيار

و

عند تغير درجة الحرارة وشدة إشعاع شمسي ثابتة.

نستعرض اآلن نتائج أخرى تظير األداء الجيد لممبدل .يبين الشكل ( )25و( )28تغير كل من استطاعة خرج
الحمل

و

استطاعة خرج الحمل

استطاعة خرج نظام  ،PVالناتجة عند نفس الشروط الجوية المعتبرة سابقا ،حيث يالحظ أن
ىي أقل بقميل من استطاعة خرج نظام

الجيد .أما الشكل ( )26و( )29يبين أن
في الشكل ( )27و( )30أن

 ،وذلك نتيجة الضياعات الناتجة في مبدل

توتر خرج الحمل أكبر من

تيار خرج الحمل أصغر من
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توتر خرج النظام  .PVبينما يظير

.
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ديالنة

االستنتاجات والتوصيات:
تم في ىذا البحث العمل عمى تطوير نموذج جديد لمتحكم عائم تسمسمي  MPPT-CFLCلتتبع نقطة MPP

لنظام  PVفي بيئة  .Matlab/Simulinkحيث يعتبر النموذج المقترح جديد ومختمف عن نماذج المتحكمات العائمة
المرجعية والتي تعتمد في عمميا عمى محاكاة عمل تقنيات التتبع التقميدية الشييرة .تم تقييم أداء المتحكم المقترح
 ،MPPT-CFLCمقارنة مع أداء متحكمات عائمة مرجعية MPPT- INC -FLC ،MPPT-P&O-FLC
والمتحكم العصبوني  MPPT-ANNعند شروط جوية مختمفة .بناء عمى ذلك تم الوصول إلى االستنتاجات التالية:


تفوق أداء المتحكم العائم التسمسمي  MPPT-CFLCالمقترح في البحث عمى أداء كل من المتحكمات



الكفاءة العالية ألداء المتحكم  MPPT-CFLCالمقترح ،في تحسين االستجابة الديناميكية واالستاتيكية

المرجعية المستخدمة ،من حيث تحقيق الدقة العالية والسرعة الفائقة في تتبع نقطة .MPP

(الثابتة) لنظام  ،PVتعود لكفاءة أداء كل من النموذجين العائمين  VMPP-FLEو ،DMPP-FLCالموصولين عمى
التسمسل في تقدير قيمة كل من التوتر العائم  VMPPوتقدير نسبة التشغيل األمثل بدقة وسرعة فائقة عند التغيرات
الجوية المختمفة.


مكن المتحكم  MPPT-CFLCالمقترح ،من التخمص بشكل تام من اىت اززات الحالة الثابتة التي تسبب مشكمة

في فقدان الطاقة وىذا لم يتم تحقيقو باستخدام كل من المتحكمات المرجعية.


حقق المتحكم العائم  MPPT-CFLCالمقترح ،زيادة في قيمة استطاعة الناتجة لخرج نظام  PVمقارنة مع

استخدام المتحكمات المرجعية األخرى.

نوصي باقتراح نماذج أخرى لمتتبع نقطة  MPPتعتمد عمى استخدام تقنيات الذكاء الصنعي التي تمتاز بقدرتيا

العالية في محاكاة عمل التقنيات الرياضية المعقدة بطريقة سيمة وبسيطة .والتي تمكن أيضاً من إيجاد حمول تترجم خبرة

وفيم المصمم لمنماذج المقترحة دون الحاجة لالعتماد عمى استخدام النماذج الرياضية.
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