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چكیده:در این مقاله ،مسألهی کنترل یک فرآیند هیبریدی تشكیلشده از آرایهی خورشیدی ،باتری و مدار سوئیچینگ در نظر
گرفته میشود .ابتدا فرآیند مورد نظر مدلسازی میشود .مدلسازی طی سه مرحله انجام میشود .در مرحلهی اول مدار سوئیچینگِ
فرآیند توسط روش متوسط گیری فضای حالت مدلسازی میشود .در مرحلهی دوم آرایهی خورشیدی توسط روش تک دیودی با
مقاومت سری مدلسازی میشود .در مرحلهی سوم نیز باتری توسط روش تونن مدلسازی میشود .در فرآیند مورد نظر دو هدف
کنترلی رساندن آرایهی خورشیدی به نقطه کار بهینه و تنظیم ولتاژ بار در مقدار مطلوب مد نظر است .در این مقاله یک روش
ابتكاری مبتنی بر کنترل مدلغزشی ( )SMCارائه میشود .سپس پایداری روش کنترل پیشنهادی توسط تابع لیاپانفی مناسب اثبات
میدهد که روش کنترل پیشنهادی پاسخ گذرا و دائمی مطلوبتری داشته و همچنین برخالف روشهای رایج نیازی به در دسترس
بودن نقطه کار بهینهی آرایهی خورشیدی وجود ندارد.
واژههای کلیدی :کنترل مدلغزشی PID ،LQR ،PBC،Sliding Mode Control (SMC) ،کنترل فرآیند هیبریدی ،فتوولتائیک
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میگردد .در پایان پاسخ روش کنترلی پیشنهادی با روشهای رایج  PID ،LQRو  PBCمقایسه میگردد .نتایج شبیهسازی نشان
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 -1مدلسازی فرآیند
مطابق با شکل ( )2فرآیند هیبریدی مورد نظر از یک آرایهی
خورشیدی ،یک باتری و مدار سوئیچینگ تشکیل شده است .وظیفهی
آرایهی خورشیدی ،تولید انرژی و وظیفهی باتری ذخیرهی انرژی است.
وظیفهی مبدل  Boostتأمین امپدانس بهینهی آرایهی خورشیدی و
وظیفهی مبدل  Bidirectional Boostشارژ و دشارژ مناسب باتری و
جبران کمبود توان آرایهی خورشیدی است .نسبت حضور تَپ این دو
مبدل توسط کنترلکننده تعیین میشود.
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امروزه استفاده از منابع تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی
اهمیت زیادی پیدا کرده است .از آنجایی که نور خورشید همواره به
طور رایگان و بدون تولید آلودگی در دسترس است؛ انرژی الکتریکی
حاصله از نور خورشید بسیار مطلوب است .با وجود مزایای بسیار زیاد
انرژی تابشی خورشید ،بازدهی تبدیل آن به انرژی الکتریکی کم است
[.]2
یکی از چالشهای بزرگ مرتبط با فرآیندهای هیبریدی مسألهی
کنترل است .کنترل فرآیندهای فتوولتائیک (تشکیلشده از باتری و
آرایه ی خورشیدی) به منظور استخراج حداکثر توان از آرایهی
خورشیدی و تنظیم ولتاژ خروجی آن در مقدار مطلوب صورت
میگیرد .اخیراً مسألهی کنترل فرآیندهای هیبریدی تحت مطالعه و
بررسی قرار گرفته است .روشهای کنترل فرآیندهای هیبریدی را
میتوان به دو دستهی کنترل خطی و کنترل غیرخطی تقسیم کرد.
از جمله روشهای رایج کنترل خطی فرآیندهای هیبریدی،
روشهای کنترل  ]1[LQRو  ]9[PIDاست .مهمترین مزیت روش
کنترل  LQRآن است که به راحتی بر روی فرآیندهای  MIMOقابل
پیادهسازی است .عالوه بر این ،الگوریتمهای استاندارد و توابع آمادهی
موجود در نرمافزار  ،MATLABکار طراحی این کنترلکننده را ساده
کرده است [ .]4روش  PIDنیز تاکنون به طور رایج جهت کنترل
سیستمهای هیبریدی به کار رفته است .از آنجایی که فرآیندهای
هیبریدی غالباً به صورت  MIMOو غیرخطی هستند؛ طراحی
کنترلکنندهی  PIDمعموالً بر مبنای سعی و خطا صورت میگیرد
[.]5طراحی کنترلکنندههای خطی بر مبنای مدل خطی شدهی
فرآیند حول نقطهی تعادل سیستم صورت گرفته و در صورت تغییر
نقطه کار سیستم ،ممکن است روشهای کنترل خطی عملکرد مناسبی
را از خود نشان ندهند.
یکی از روشهای کنترل غیرخطی فرآیندهای هیبریدی ،روش
کنترل پسیویتی ( )PBCاست [ .]6در روش کنترل پسیویتی  -اویلر
الگرانژ ( )EL-PBCکه در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد؛ با
شکلدهی به تابع لیاپانفی و تزریق میرایی ،سیستم کنترلی طراحی
میشود[.]6
یکی از کاربردهای مهم کنترل مدلغزشی ( ،)SMCکنترل
مبدلهای قدرت است[. ]7از سال  2399کنترل مدلغزشی در
مبدلهای  DC/DCمورد توجه بوده است [ .]9کنترلکنندهی
مد لغزشی دارای دو مد کاری است .مد کاری اول مد نزدیک شونده
نامیده شده و در آن حاالت سیستم به یک سطح از پیش تعیین شده (
) sمیرسد .مد کاری دوم که مدلغزشی نامیده شده و در آن حاالت
سیستم بر روی سطح لغزش قرار گرفته و به سمت مبدأ هدایت

میشوند .بنابراین سیگنال کنترل مدلغزشی از دو بخش تشکیل شده
است (یکی برای رساندن حاالت به سطح لغزش و دیگری برای نگه
داشتن حاالت بر روی سطح لغزش) .سیگنال کنترلی مورد نیاز جهت
نگه داشتن حاالتِ سیستم ،روی سطح لغزش را سیگنال کنترل معادل
مینامند.
توان استخراجی ازآرایهی خورشیدی تنها به ازای یک جریان
(نقطه کار) خاص بیشینه میشود .این نقطه کار به شدت تابش نور
خورشید و دمای آرایهی خورشیدی وابسته است .از آنجایی که
امپدانس بار الکتریکی معموالً متفاوت از امپدانس بهینهی آرایه است؛
از یک مبدل  DC/DCواسط برای تأمین امپدانس بهینهی آرایهی
خورشیدی (و در نتیجه تنظیم جریان آرایهی خورشیدی در مقدار
مطلوب) استفاده میشود .به عبارت دیگر با تغییر نسبت حضور تَپ (یا
همان )Duty cycleمبدلِ DC/DCمیتوان امپدانس بهینهی آرایهی
خورشیدی را تأمین ساخت .وظیفهی انتخاب نسبت حضور تَپ بر
عهدهی کنترل کننده است [ .]2بر خالف روشهای رایج،
کنترلکنندهی ابتکاری بدون نیاز به دانستن نقطه کار بهینهی آرایهی
خورشیدی ،همواره آرایه را در نقطه کار بهینه قرار داده و باعث
استخراج حداکثر توان از آرایهی خورشیدی میگردد.
در این فرآیند دو هدف کنترلی رساندن آرایهی خورشیدی به
نقطه کار بهینه و تنظیم ولتاژ بار در مقدار مطلوب ،مدّنظر است.
بنابراین ضمن اشاره به نحوهی طراحی کنترلکنندهی پیشنهادی
مدلغزشی ( )SMCو شبیهسازی آن ،عملکرد آن با سایر روشهای رایجِ
 PID ،LQRو  PBCمقایسه میشود.
ترتیب مقاله به این صورت است که بخش دوم به مدلسازی
فرآیند میپردازد .بخش سوم به طراحی و اثبات پایداری
کنترلکنندهی ابتکاریِ  SMCمیپردازد .بخش چهارم به طراحی
کنترلکنندههای  PID ،LQRو  PBCاشاره میکند .بخش پنجم
ضمن شبیهسازی ،پاسخ روش کنترل پیشنهادی را با سه روش کنترلی
رایج ذکر شده مقایسه میکند .در پایان ،بخش ششم نتایج حاصل را
بیان میکند.
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شكل ( :)0نمایی از فرآیند مورد مطالعه

بنااابراین در ایاان سیسااتم ،کنتاارلکننااده بایااد دو ساایگنال کنترلاای
نسبت حضور تَپ مبدل  Boostبوده و جهات تنظایم جریاان آرایاهی
خورشیدی در مقدار مطلوب به کلید  SW1اعمال مایشاود .سایگنال
کنترل  u bنیز نسبت حضور تَپ مبدل  Bidirectional Boostبوده و
جهت تنظیم جریان باتری در مقادار مطلاوب باه کلیاد  SW2اعماال
می شود .جریان مطلوب باتری با توجه به ولتاژ مطلوب بار و اصل بقاای
توان و به صورت رابطهی ( )2محاسبه میشود.

مدار سوئیچینگ فرآیند از یک مبدل  Boostو یک مبدل
 Bidirectional Boostتشکیل شده است .در میان روشهای مختلف
مدلسازی مدار سوئیچینگ دو روش متوسط گیری فضای حالت [ ]3و
مدلسازی الگرانژین [ ]21از سایر روشها جهت طراحی کنترلکننده
مناسبتر هستند .در روش متوسط گیری فضای حالت ،معادالت
دینامیکی هر یک از مدهای کاری سیستم به طور جداگانه محاسبه
شده و با میانگینگیری از آنها ،معادالت فضای حالت کلی سیستم
حاصل میشود [.]3
مدار سوئیچینگ مورد نظر دارای چهار مد کاری است که در
شکل ()1نشان داده شده است .مدار سوئیچینگ دارای سه کلید
 SW2 ،SW1و  SW3بوده که دو کلید  SW2و  SW3همواره به طور
مکمل کار میکنند.
با محاسبهی مدل فضای حالت هر یک از مدهای کاری (الف) تا
(د) و متوسط گیری از آنها ،مدل فضای حالت به صورت رابطهی ()1
خواهد بود:

Pb    Pp  PL   V b I b  v C2 R V p I p 

()2

1 2
v C R V p I p 
Vb

Ib 

کااه در آن )  Pb(wتااوان تولیاادی باااتری Pp(w ) ،تااوان تولیاادی آرایااه،
)  PL(wتوان مصرفی بارV b(v ) ،ولتاژ باتری،

) (A

 I bجریان باتریV p(v ) ،

ولتاژ آرایه I p( A ) ،جریان آرایه و )  v C(vولتاژِ مطلوبِ بار است .هادف از
تنظیم جریان آرایاه،قرار دادن آرایاه در نقطاه کاار بهیناه و اساتخراج
حداکثر توان از آن است .همچنین هدف از تنظایم جریاان بااتری (باا
توجااه بااه رابطااهی ( ))2تنظاایم ولتاااژ بااار در مقاادار مطلااوب اساات.
قسمت های ( )1-1( ،)2-1و ( )9-1باه ترتیاب باه مادل ساازی مادار
سوئیچینگ ،آرایهی خورشیدی و باتری میپردازد.

()1

1

 x1  L V p ( x1 )  x2  x2 u p 
p


1
1

 x2   x1  x2  x1 u p  x3 ub 
C
R




1
 x3  Vb ( x3 )  x2 ub 
Lb


نشریه علمی-پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال دوم شماره  4پاییز و زمستان 2931

32

] [ DOR: 20.1001.1.23222344.1392.2.2.4.5

شكل ( :)1مدهای کاری مدار سوئیچینگ ،الف :SW1( :بسته :SW2 ،بسته و  SW3باز) ،ب :SW1( :باز،

 :SW2بسته و  SW3باز) ،ج :SW1( :بسته :SW2 ،باز و  SW3بسته) و د :SW1( :باز :SW2 ،باز و  SW3بسته)

شكل ( :)9تابع اشباع
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 0  u p  1و  0  ub  1را تولیااد نمایااد .ساایگنال کنتاارل ، u p

-0-1مدلسازی مدار سوئیچینگ

محمد رسول مجلی زاده ،بهرام کریمی
که در آن [ I p , vC , I b ]T

[ x1 , x2 , x3 ]T

 xبردار حالت سیستم

است .پیش از این ،مرجعِ [ ،]6همین فرآیند را توسط روش الگرانژین
مدلسازی کرده است .با مقایسهی رابطهی ( )1و معادالت موجود در
[ ،]6مشاهده میشود که نتیجهی روشمتوسط گیری فضای حالت و
روشالگرانژین کامالً یکسان است.

روشهای زیادی جهت مدلسازی آرایهی خورشیدی وجود دارد .در
این میان روش مدلسازی تک دیودی با مقاومت سری [ ]22ضمن
سادگی از دقت قابل قبولی برخوردار است .در این روش آرایهی
خورشیدی توسط روابط ( )9مدلسازی میشود.
k b (T  273)A  i ph  i 0 - I p
ln 
q
i0

 s i sc  k i T -T r  

i ph

3

که در آن )  rp( مقاومت معادل n ،تعداد سلول سری،
بولتزمان،

)K

 k b( Jثابت

Tدمای آرایه A ،ضریب ایدهآلی q (C ) ،بار الکترون،

در رابطهی ( )5برابر با صفر باشد.
0

) ( C
r

Tدمای مرجع و

) (A
r

 iجریان اشباع

در  T rاست .در این تحقیق از یک آرایهی خورشیدی مدل SM-55

استفاده میشود که نمودار توان-جریان آن در شکل ( )4نشان داده
شده است .همانگونه که مالحظه میشود ،در شرایط تابشی یکنواخت،
تنها به ازای یک جریان خاص (  ) MPP  x 1dاست که آرایهی
خورشیدی در نقطه کار بهینه قرار گرفته و حداکثر توان از آن
استخراج میشود .وظیفهی تنظیم جریان آرایه بر عهدهی سیگنال

در این مقاله از روش تونن(روش مقاومت داخلی)[ ]21برای مدلسازی
باتری استفاده میشود .در این روش باتری توسط روابط ( )4مدلسازی
میشود.

V b V boc  rb I b

x1
x1

()5
که در آن

) (v

که در آن V bocولتاژ مدار باز بااتاری،

)(

 rbمقاومت داخلی بااتاری،

)  E ( Jانرژی ذخیره شده در باتری 1 ،ضریب دشارژ  2 ،ضریب شارژ،

x1

) V p ( x1
x1

RP
IP

2

2 RP

IP

sp

 R Pامپدانس آرایه است .در روش کنترل  ،SMCبردار

سطح لغزش مطابق با رابطهی ( )6تعریف میشود .عبارت  s pبرای
قرار دادن آرایه در نقطه کار بهینه و عبارت  s bبرای تنظیم جریان
باتری (و در نتیجه تنظیم ولتاژ بار) در مقدار مطلوب است.
()6

x1

) x1 (v p ( x1 ) x1
x3 x3d

sp
sb

2 v p ( x1 ) x1

s

با حل معادلهی  s = 0سیگنال کنترل معادل به صورت رابطهی ()7
خواهد بود[.]29

u peq  1 V p (x 1 ) x 2 
ueq  
()7



u beq   V b x 2
سیگنال کنترل  SMCمطابق با رابطهی ( )9پیشنهاد میشود:
u peq k p s p 0
0 u peq k p s p 1
1 u peq k p s p
ubeq kb Sat ( sb ) 0
) 0 ubeq kb Sat ( sb ) 1
) 1 ubeq kb Sat ( sb

0
u peq

kp sp

up

1

0
kb Sat ( sb
1

ubeq

ub

()9
تابع اشباع برای حذف نوسانات شدید در سیگنال کنترلی(وزوز یا
چَتِرینگ) به کار رفته است [ .]29این تابع در شکل ( )9نشان داده
شده است .ضرایب مثبت  k b ، k pو  نیز با سعی و خطا ،به گونهای
انتخاب میشوند تا سیستم عملکرد مطلوبی داشته باشد .با توجه به
رابطهی ( )9مالحظه میگردد که روش کنترل مدلغزشی ابتکاری
نیازی به نقطه کار بهینهی آرایهی خورشیدی (  ) x 1dندارد .در نتیجه
کنترلکنندهی ابتکاری نیازی به الگوریتمهای جانبی تعقیب نقطهی
حداکثر توان ندارد.
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()4

Ib  0
Ib  0


E (t )     V boc I b W Loss  dt ,    1
2
SoC (t )  E (t ) E Max

I P 2 RP

) V p ( x1

کنترل  u pاست.

 -9-1مدلسازی باتری

RP
IP

IP

) ( RP I P2
IP

PP
IP
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)  E g(evانرژی ،Band-Gap

مطابق با شکل ( ،)4آرایه در نقطهی بهینه کار میکند ،اگر و فقط اگر،

Vp n

 qE g 
 T  273 
1
1 
i0  ir 


 
 exp 
T r  273 
 k b A  T r  273 T  273  
()9
) ( C

 -9طراحی کنترلکنندهی مدلغزشی ابتكاری
مشتق توان نسبت به جریان آرایهی خورشیدی یا  s pنشان داده شده

-1-1مدلسازی آرایهی خورشیدی


  rp I p


) (J
) (w
 E Maxحداکثر انرژی قابل ذخیره در
 W Lossتلفات ذخیرهی باتری،
باتری و  SoCوضعیت شارژ باتری است.

کنترل غیرخطی یک فرآیند هیبریدی فتوولتائیک/باتری با استفاده از کنترل مدلغزشی

شكل ( :)0نمودار توان بر حسب جریان آرایهی خورشیدی تحت شدت تابشهای مختلف

()29

sb sb  (1 Lb )  x3  x3d Vb  x2   0

 -0-9اثبات پایداری کنترل مدلغزشی ابتكاری

مطابق با استدالل فوق   x3  x3d   0و  Vb  x2   0بوده و در

برای اثبات پایداری کنترلکنندهی مدلغزشی ،تابع لیاپانفیِ مثبت
معینِ ( )3در نظر گرفته میشود:

نتیجه در این حالت نیز  sb sbمنفی معین خواهد بود.

) v  0.5(sT s)=0.5(s2p  sb2

()3

مشتق تابع لیاپانفی نسبت به زمان (  )vمطابق با ( )21است:
v  s p s p  sb sb

()21

در ادامه ثابت میشود که  s p s pو  sb sbهمواره منفی معین هستند.
 sb sbمطابق با ( )22محاسبه میشود.

فرض شود که  u b  0است:
با توجه به 0

 Vbو 0

 ، x2عبارت 0

مطابق با ( )9برای آنکه رابطهی 0

باشد باید ) 0

 ubeqاست .در نتیجه
 ubeqبرقرار

) k bSat( sb

 Sat (sbباشد .در این حالت  sbیا ) ( x3  x3d

همواره منفی خواهد بود .در نتیجه  sb sbمطابق با رابطهی ()24
بهدست میآید.

ولتاژ بار (  ) x2نیز همواره مقداری مثبت خواهد داشت.در اداماه ثابات

منفی معین است .مقدار  s pمطابق با ( )25محاسبه میشود:

ماایشااود کااه  sb sbدر کلیااهی حاااالتِ  u b  1 ، 0  ub  1و
 u b  0منفی معین است:

()25

 u pو  ، ubولتاژ خروجی بزرگتار از ولتااژ ورودی خواهاد شاد[.]24
بنااابراین دو رابطااهی  Vp  x2و  Vb  x2همااواره برقاارار خواهااد
شد.همچنین از آنجایی که  V pو  Vbهمواره بزرگتر از صافر هساتند،

فرض شود که  0  ub  1است:
در این حالت مطابق با () ،)9

kb Sat (sb

ubeq

 ubبهدست

(sb sb  (1 Lb ) x2 kb  x3  x3d  sat (( x3  x3d )  )  0 )21
مطااابق بااا اسااتدالل فااوق kb  0 ،و  x2  0خواهااد بااود .عبااارت
)  sat (( x3  x3d ) نیز همواره با عبارت )  ( x3  x3dهام عالمات
بوده و در نتیجه در این حالت  sb sbمنفی معین خواهد بود.به عباارت
دیگر ،تنها به ازای  x3  x3dعبارت  sb sbصفر خواهد بود.

عبارت ) 0
است ،عبارت )

x3d

  R p xبه

 ub e q 1 ، Vbخواهد بود .در نتیجه مطابق با ()9
)  ub e q k bS (a t sbبرقرار باشد ،باید

 V p  1 V p V p

 
x 1  x 1  x 1 x 1 x 12

()26

 x3همواره مثبت خواهد بود.

x 1

2
1 Vp
2 V p 2V p
()27
 2
 3
2
2
x 1
x 1 x 1 x 1 x 1
x1
با مشتق گیری از رابطهی ( ،)9روابط ( )29و ( )23بهدست میآیند.

()29

k bTA
i0
 rp  0
q i ph  i 0 - x 1

 -n

()23

k bTA
i0
0
q  i ph  i 0 - x 1 2

 -n

 2R p

) V p (x 1
x 1

)  2V p (x 1
x 12

مقدار  s p x 1نیز به صورت ( )11محاسبه میشود.

()11

در این حالت  ، sb sbمطابق با رابطهی ( ،)29محاسبه خواهد شد.
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 kb Sat (sbباشد .از آن جایی که  kbضریب مثبتی
 Sat (sbباید بزرگتر از صفر باشد .در نتیجه  sbیا

R p

  2R P  x 1 R P x 1 

x 1



s p
x 1

2
1 V p (x 1 )  V p (x 1 ) V p

 2 0
x 1 x 1
x 12
x1
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فرض شود که  u b  1است:
برای آنکه رابطهی1

با توجه به  ، R p V p / I pمقادیر  R p x 1و

2
1

2

صورت ( )26و ( )27محاسبه میشوند.

آمده و با جایگذاری آن در (،)22رابطهی ()21حاصل میشود.

با توجه به x2

s p   s p x 1  x 1

] [ Downloaded from ieijqp.ir on 2022-12-03

sb sb  sb x3  (1 Lb )( x3  x3d ) Vb  x2ub 
()22
در مبدلهای  Boostو  ،Bidirectional Boostبه ازای تمامی مقاادیر

sb sb  (1 Lb )  x3  x3d Vb  0
()24
با توجه به آنکه  ( x3  x3d )  0و  ، Vb  0عبارت  sb sbدر این
حالت نیز همواره منفی معین است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفته که عبارت  sb sbهمواره منفی معین
است .در ادامه ثابت میشود که  s p s pنیز در کلیهی حاالت ممکن،

محمد رسول مجلی زاده ،بهرام کریمی
در ادامه ثابت مای شاود کاه  s p s pدر کلیاه ی حااالتِ ، 0  u p  1
 u p  1و  u p  0منفی معین است:
فرض شود که  0  u p  1است:
u peq

در این حالت k p s p

( )12محاسبه میشود.
()12

 -0بررسی روشهای رایج کنترلی
برای محک زدن روش کنترل ابتکاری ( )SMCدر این قسمت به
بررسی سه روش کنترلی رایج  PID ،LQRو  PBCمیپردازیم.

 u pبوده و  s p s pمطابق باا رابطاه ی
s p s p  s p  s p x1  x1 

(1 Lp ) s p  s p x1 V p ( x1 )  x2  x2 u p  
(1 Lp ) x2 k p s 2p s p x1  0

مطابق با استدالل فوق ،مقادیر  x2و  k pبزرگتر از صفر بوده در
نتیجه مطابق با رابطهی ( )11در این حالت  s p s pهمواره منفی

 -0-0روش کنترل

LQR

روش  LQRیک روش منظم برای کنترل بهینهی سیستمها است .این
روش به راحتی بر روی فرآیندهای  MIMOپیادهسازی میشود .توابع
آمادهی موجود در نرمافزار MATLABنیز طراحی این کنترلکننده را
ساده ساخته است .برای طراحی کنترلکنندهی  ،LQRابتدا معادالت
حالت سیستم را حول نقطهی تعادل خطی سازی کرده و سپس از
قانون کنترلی ( )14استفاده میشود[.]25

معین است .به عبارت دیگر  s p s pتنها در حالتی صفر میشود که

g2 

T

عبارت  s p x1برابر با صفر شود .صفر بودن  s p x1بیانگر آن

g1

x2  x2 d

x3  x3d

g1    x1  2 x1d  dt

است که جریان آرایهی خورشیدی در مقدار بهینه بوده و حداکثر توان
از آرایه استخراج میشود.

t

0

g 2    x3  2 x3d  dt
t

فرض شود  u p  1است:
در این حالت مطابق با (1 ،)9

k p sp

 u peqاسات .از آنجاایی کاه

 k p s pخواهاد باود .در نتیجاه در ایان حالات

1

 u peqاست0 ،

0

 s pبوده و  s p s pمطابق با ( )11محاسبه میشود.
u p  1  x1  V p ( x1 ) Lp  0 

مطابق با ( )11در این حالت نیز  s p s pمنفی معین است.
فرض شود  u p  0است:
در این حالت مطابق با (0 ،)9

k p sp

 u peqاست .از آنجاایی کاه

0

 u peqاست0 ،

0

 s pبوده و  s p s pمطابق با رابطهی ( )19محاسبه میشود.

()19

 k p s pخواهاد باود .در نتیجاه در ایان حالات
x1  (V p ( x1 )  x2 ) Lp  0 
s p s p  s p x1 s p x1  0

0

()14
که در آن  Kماتریس بهرهی بازخورد بوده که با توجه به تابع هدف و
با استفاده از تابع  LQRموجود در  MATLABمحاسبه میشود.

 -1-0روش کنترل

PID

سیگنال کنترل  PIDمطابق با [ ]5و به صورت ( )15پیشنهاد میگردد.
همانطور که مشاهده میشود؛ سیگنال کنترل نیاز به شش ضریب
کنترلی  k p1 , k p 2 , k p 3 , k b 1 , k b 2 , k b 3دارد که توسط سعی و خطا
محاسبه میشوند [.]5
) e p dt

()15

t
0



) e dt

t

0 b

u p  sat (k p1 e p  k p 2 e p  k p 3



ub  sat (kb1 eb  kb 2 eb  kb 3

, eb  x3  x3d

از آنجایی که هر سه عبارت  x1 ، s pو  s p x1کوچکتر از صفر

e p  x1  x1d

مطابق با استدالل فوق میتوان نتیجه گرفت که  sb sbنسبت به

روش طراحی کنترلکنندهی  PBCمورد استفاده در این مقاله مطابق
با مرجع [ ]6است .در این روش سیگنال کنترلی مطابق با رابطهی
( )16محاسبه میشود.

x3d

 x3و  s p s pنسبت به  s p x1منفی معین است .در

نتیجه خطای جریان باتری ( ) x3 x3dدر نهایت به صفر میل کرده و
در نتیجه مطابق با رابطهی ( )2ولتاژ بار در مقدار مورد نظر تنظیم
میشود .همچنین عبارت  s p x1نیز در نهایت به صفر میل کرده و
در نتیجه مطابق با شکل ( )4جریان آرایه به مقدار بهینهی خود رسیده
و حداکثر توان از آرایهی خورشیدی استخراج خواهد شد.

()16

1
up  1
Vp ( x1 )  ra1  x1  x1d  
x2 d
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ub 
Vb ( x3 )  ra 2  x3  x3d  
x2 d
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هستند ،در این حالت نیز  s p s pمنفی معین خواهد بود.

 -9-0روش کنترل PBC

] [ Downloaded from ieijqp.ir on 2022-12-03

()11

s p s p  s p x1 s p x1  0

u p 
 u    K  x1  x1d
 b

کنترل غیرخطی یک فرآیند هیبریدی فتوولتائیک/باتری با استفاده از کنترل مدلغزشی
که در آن  x2dولتاژ مطلوب بار است ra1 .و  ra 2نیز ضرایب ثابت
مثبتی هستند که با توجه به شبیهسازی و سعی و خطا محاسبه
میشوند.
مالحظه میشود که هار ساه روش کنتارل رایاج  PID ،LQRو
 ،PBCنیاز به سایگنال مرجاع آرایاهی خورشایدی (  ) x1dدارناد .باه
عبارت دیگر در هر سه روش رایج باید با استفاده از الگوریتمهای جانبی
تعقیب نقطهی حداکثر توان ،مقدار  x1dمحاسبه شود .ایان امار سابب
افزایش پیچیدگی سیستم میشود.

 -5شبیهسازی و محک زدن روش پیشنهادی
برای مقایسهی کنترلکنندههای PBC،PID ،LQRو  ،SMCپاسخ
آنها را در حل مسألهی تنظیم با یکدیگر مقایسه میکنیم .برای این
منظور معیارهایی را به صورت ذیل تعریف میکنیم:
 )2معیار بازدهی :این معیار با تابع هزینهی ( )17تعریف شده و بیانگر
آن است که سیستم کنترلی تا چه حد در استخراج حداکثر توان از
آرایه ی خورشیدی موفق بوده است .بدیهی است هر چه تابع هزینهی
( )17کمتر باشد ،آرایه بازدهی بیشتری دارد( .با توجه به شکل (،)4
 x 1dجریانی است که به ازای آن ،توان استخراجی از آرایهی
خورشیدی بیشینه میشود)
()17

J Eff    x 1  x 1d  dt
2

t

0

()19

J Reg    x 2  x 2d  dt
2

t

0

 )9معیار ذخیرهی انرژی :این معیار با تابع ( )13تعریف شده و بیانگر

)(s

)(w/m^2

)℃(

0-2

400

10

70

2-4

1000

10

70

4-6

1000

50

70

6-8

1000

50

30

شکل ( )5جریان آرایهی خورشیدی (  ) x 1مربوط به انواع
روشهای کنترلی را نشان میدهد .مالحظه میگردد که روش کنترلی
 ،LQRزمان نشست طوالنی (در حد یک ثانیه) و در نتیجه پاسخ
گذرای نامطلوبی داشته است .روش کنترل  PIDنیز خطای حالت
ماندگار بسیار زیادی داشته است .وجود خطای دائمی در جریانِ
آرایهی خورشیدی سبب کاهش بازدهی آرایه در حالت دائمی میشود.
مقایسهی جریان آرایهی خورشیدی مربوط به روشهای کنترلی PBC
و  SMCنشان میدهد که هر دو روش کنترلی پاسخ مطلوبی داشتهاند.
با توجه به جدول ( )1مالحظه میشود که تابع هزینهی  J Effمربوط
به روش کنترل  SMCاز سایر روشهای کنترلی کمتر بوده و در نتیجه
روش کنترل  SMCعملکرد بهتری را در رساندن آرایهی خورشیدی به
نقطه کارِ بهینه داشته است .الزم به ذکر است که برخالف سه روش
کنترلی رایج ،روش کنترل  SMCنیاز به دانستنِ نقطه کار بهینهی
آرایهی خورشیدی را مرتفع میسازد.
شکل ( )6ولتاژ بار (  ) x 2مربوط به انواع روشهای کنترلی را
نشان میدهد .مالحظه میگردد که ولتاژ بار ،در روش کنترلی ،LQR
حاوی فراجهشهای نامطلوب (در حد  )25%بوده است .این
فراجهشها میتواند سبب صدمه دیدن بارهای الکتریکی گردد .ولتاژ
بار در روش کنترل  PIDنیز حاوی خطای حالت ماندگار قابل توجهی
(حدود  1.5ولت) است .مقایسهی ولتاژِ بار مربوط به روشهای کنترلی
 PBCو  SMCنشان میدهد که هر دو روش کنترلی پاسخ مطلوبی
داشتهاند .با توجه به جدول ( )1مالحظه میگردد که تابع هزینهی
 J Regمربوط به روش کنترلی  SMCاز سایر روشهای کنترلی کمتر
بوده و در نتیجه روش کنترل  SMCعملکرد بهتری را در تنظیم ولتاژ
بار از خود نشان داده است .از آنجایی که شرایط محیطی همواره به
صورت پلهای تغییر میکند ،سیستم کنترلی باید زمان نشست کوتاهی
داشته باشد.
شکل ( )7بازدهی آرایهی خورشیدی را در انواع روشهای
کنترلی نشان میدهد .در روش کنترل  LQRبه دلیل آنکه جریان
آرایه (متغیر حالت  ) x 1زمان نشست طوالنی داشته است؛ در حالت
گذرا بازدهی نامطلوب بوده است .در روش کنترلی  PIDنیز به دلیل
وجود خطای حالت ماندگار ،جریانِ آرایه (متغیر  ) x 1نتوانسته است
مقادیر مرجع را به خوبی تعقیب کند؛ در نتیجه این روش کنترلی در
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آن است که سیستم کنترلی تا چه حد در ذخیرهی انرژی موفق بوده
است .بدیهی است که هرچه مقدار تابع ( )13بیشتر باشد ،سیستم در
ذخیرهی انرژی موفقتر بوده است.
()13
) SoC  SoC (t f )  SoC (t 0
که در آن SoC (t 0 ) ،وضعیت شارژ اولیه و )  SoC (t fوضعیت شارژ
نهایی باتری است .شرایط شبیهسازی جهت مقایسهی روشهای
کنترلی درجدول ()2آورده شده است .در شبیهسازیها هر کدام از
پارامترهای شدت تابش نور خورشید ،دمای آرایه و بار ،تغییرات پلهای
داشتهاند .مقدار مرجع ولتاژ بار نیز برابر با  42.5ولت در نظر گرفته
شده است .در شبیهسازیها ،ضرایب مورد نیاز هر چهار روش کنترلی با
سعی و خطای زیاد به گونهای بهدست آمدهاند تا سیستمهای کنترلی
عملکرد مطلوبی را از خود نشان بدهند.

بازهی زمانی

شدت تابش

دمای آرایه

بار
)(Ω
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 )1معیار تثبیت ولتاژ :این معیار با تابع هزینهی ( )19تعریف شده و
بیانگر آن است که سیستم کنترلی تا چه حد در تنظیم ولتاژ بار موفق
بوده است .بدیهی است که هر چه تابع هزینهی ( )19مقدار کمتری
داشته باشد ،سیستم در تثبیت ولتاژ بار موفقتر بوده است.

جدول ( :)0شرایط شبیهسازی ،جهت مقایسهی روشهای کنترلی

محمد رسول مجلی زاده ،بهرام کریمی
حالت دائمی بازدهی کمی داشته است .روشهای کنترلی  PBCو
 SMCنیز هر دو بازدهی قابل قبول و مناسبی داشتهاند .بازدهی
لحظهای به صورت توان بهدست آمده از شبیهسازی تقسیم بر حداکثر
توان ممکن از لحاظ تئوری تعریف شده است.
شکل ( )9وضعیت شارژ باتری در روشهای کنترلی مختلف را
نشان میدهد .با توجه به آنکه وضعیت اولیهی شارژ باتری در هر چهار
روش کنترلی یکسان و برابر با  50%بوده است؛ با بررسی وضعیت شارژ
نهایی میتوان قابلیت ذخیرهی انرژی را در انواع روشهای کنترلی
بررسی نمود .با توجه به جدول ( )1میتوان مقدار دقیقِ تغییراتِ
وضعیت شارژ باتری در انواع روشهای کنترلی را مشاهده نمود .در
واقع روشهای کنترلی  LQRو  PIDبه دلیل بازدهی کم آرایهی
خورشیدی و انتقال توان بیهوده به بار (به دلیل فراجهش و خطای
حالت ماندگارِ زیاد در ولتاژ بار) انرژی کمتری را در باتری ذخیره
کردهاند .روشهای کنترلی  PBCو  SMCاز قابلیتِ ذخیرهی انرژی
بهتری برخوردار بودهاند .با توجه به جدول ( )1مالحظه میگردد که
روش کنترل  ،SMCانرژی بیشتری را در باتری ذخیره نموده
است.سیگنالهای کنترل مربوط به هر چهار روش کنترلی نیز در شکل
()3و شکل ( )21نشان داده شده است .مالحظه میگردد که سیگنال
کنترل مربوط به روشهای کنترلی فاقد نوسانات نامطلوب است.
جدول ( :)1توابع هزینه و تغییرات وضعیت شارژ باتری در سیستمهای
کنترل مختلف

LQR

0.8259

148.9197

+0.0680

PID

1.1029

15.2294

+0.0300

PBC

0.0059

11.2499

+0.0771

SMC

0.0030

9.3327

+0.0782

در ا ین مقاله یک فرآیند هیبریدی تشکیل شده از باتری و آرایهی
خورشیدی معرفی شد و مورد مدلسازی قرار گرفت .مدلسازی طی
سه مرحله انجام شد .در مرحلهی اول مدار سوئیچینگ توسط روش
متوسط گیری فضای حالت مدلسازی شد .در مرحلهی دوم آرایهی
خورشیدی توسط روش تک دیودی با مقاومت سری مدلسازی شد .در
مرحلهی سوم نیز باتری توسط روش تونن مدلسازی شد .سپس یک
نمونه کنترلکنندهی ابتکاری مبتنی بر کنترل مدلغزشی طراحی شد.
پایداری گلوبال کنترلکنندهی پیشنهادی توسط تابع لیاپانفی مناسب
اثبات گردید .سپس سه نمونه کنترلکنندهی PID ،LQRو  PBCکه
به طور رایج در سیستمهای توان استفاده میشوند؛ معرفی شده است.
برای محک زدن روشهای کنترلی ،عملکرد آنها تحت
شبیهسازی قرار گرفت و با یکدیگر مقایسه شد .در شبیهسازیها دو
هدف کنترلیِ رساندن آرایهی خورشیدی به نقطه کار بهینه و تنظیم
ولتاژ بار در مقدار مطلوب مدّنظر بود .نتایج مقایسه نشان داد که روش
کنترل  LQRزمان نشست طوالنی و فراجهش زیادی دارد .روش
کنترل  PIDنیز خطای حالت دائمی زیادی دارد .از آنجایی که شرایط
محیطی و بار میتواند به سرعت و به صورت پلهای تغییر کند؛ روش
کنترل  LQRبازدهی و عملکرد مطلوبی نخواهد داشت .خطای حالت
دائمی موجود در روش  PIDنیز میتواند بازدهی را کاهش و باعث
ایجاد خطای حالت دائمی بر روی ولتاژ بار گردد .همچنین روشهای
مبتنی بر کنترل غیرخطی ،یعنی روشهای  PBCو SMCعملکرد
موفقی را در بازدهی و تنظیم ولتاژ بار از خود نشان دادهاند .مقایسهی
توابع هزینه نشان میدهد که روش کنترل  SMCبدون نیاز به دانستن
نقطه کار بهینهی آرایهی خورشیدی ،در زمینهی بازدهی و تنظیم ولتاژ
بار عملکرد بهتری را از خود نشان داده است.
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روش

JEff

JReg

ΔSoC%

 -6نتیجه

کنترل غیرخطی یک فرآیند هیبریدی فتوولتائیک/باتری با استفاده از کنترل مدلغزشی

شكل ( :)6ولتاژ بار (  ) x 2در سیستمهای کنترل مختلف (خط چین :مقدار مرجع ،خط ممتد :مقدار واقعی ولتاژ)
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محمد رسول مجلی زاده ،بهرام کریمی

شكل ( :)1وضعیت شارژ باتری در سیستمهای کنترل مختلف
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شكل ( :)3سیگنال کنترل  u pدر سیستمهای کنترل مختلف

باتری با استفاده از کنترل مدلغزشی/کنترل غیرخطی یک فرآیند هیبریدی فتوولتائیک
Motion (SPEEDAM), International Symposium on,
Pisa, Italy, 2010, pp. 50-53.
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