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 دلیل روی آوری گستره به استفاده از انرشی های نو

 تحزاى است رٍ تِ رٍ آى تا تطزی ی جاهعِ کِ اصلی هطکالت اس یکی 

 هی تیطتز رٍس تِ رٍس اًزصی اس استفادُ تِ ًیاس سَ یک اس است، اًزصی

 است فسیلی ّای سَخت اغلة کِ آى تَلیذ هٌاتع دیگز سَی اس ٍ ضَد

ایي در .رسٌذ هی پایاى تِ دٍر چٌذاى ًِ ای آیٌذُ در ٍ دارًذ هحذٍدیت

 پزرًگ تسیار فسیلی ّای سَخت هصزف در الکتزیکی اًزصی ًقص تیي

تَاًذ هی پذیز تجذیذ ٍ ًَ ّای اًزصی اس استفادُ تِ آٍردى رٍی لذا است

 فسیلی ّای سَخت هصزف کاّص تزای هعقَلی ٍ هٌاسة تسیار حل راُ

 تاضذ هحیطی سیست ّای آلَدگی ٍکاّص



پراکنذهانواع تکنولوشی های منابع تولیذ 

 (بیوماس)نیروگاه های مواد زیستی

انرشی زمین گرمایی

نیروگاه های بادی

نیروگاه های خورشیذی



 غیز ٍ هستقین رٍش دٍ تِ الکتزیسیتِ تَلیذ تزای خَرضیذی اًزصی اس

خَرضذی ّای پٌل اس هستقین رٍش در . ضَد هی استفادُ هستقین

خَرضیذ ًَر کزدى هتوزکش تا هستقثن غیز رٍش در ٍ ضَد هی استفادُ

 ضَد هی استفادُ تَرتیي چزخص ٍ آب تخار تزای ٍ کزم را آى سیال رٍی

.

روش های تولیذ الکتریسیته از خورشیذ



انواع نیروگاه های خورشیذی غیر مستقیم 

  نیروگاه سهموی خطی

  نیروگاه دریافت کننذه مرکسی

موتوراسترلینگ



روش مستقیم تولیذ الکتریسیته از خورشذ با استفاده از پنل 
های فتوولتائیک

 ٍ هی تاضذ ًَر هعٌای تِ یًَاًی ستاى در کِ فَتَ کلوِ دٍ اس فتٍَلتائیک

 تِ فتٍَلتائیک لذا است ضذُ گزفتِ الکتزیسیتِ هعٌای تِ ٍلتائیک کلوِ

 تذٍى ًَر تاتص اثز در کِ پذیذُ ای تِ.هی تاضذ ًَری الکتزیسیتِ هعٌای

ٍ فتٍَلتائیک پذیذُ کٌذ تَلیذ هحزک،الکتزیسیتِ هکاًیشم ّای اس استفادُ

گَیٌذ فتٍَلتائیک سیستن کٌذ استفادُ پذیذُ ایي اس کِ سیستوی ّز تِ



 فتوولتاییک های سیستم مسایای
ًذارد فسیلی سَخت تِ احتیاج 
 ًذارد هتحزک قسوت 
 تاال عوز طَل 
 راحت ًگْذاری ٍ سزٍیس  
طزاحی در تَاى ّای هختلف 

 فتوولتاییک های سیستم معایب
 ٌِتاال احذاث ٍ اًذاسی راُ ّشی 
پاییي راًذهاى 
 سهاًی هحذٍدیت 
 هکاًی هحذٍدیت 



 اىَاعروشٌایاسحفادهازسیسحمٌایفحَولحائیک

 

شبكهنتصلبهسیستموای
نستقلازشبكهسیستموای 

ویبریدسیستموایتغذیه 



 سیسحمٌاینحصلةًصتکً

 



ًیسراسریةرق  سیسحمٌاینسحقلازصتک

 



 سیستموایتغذیهویبرید



 پتانسیلکشيرایرانبرایاستفادهازسیستموایفتيولتاییک

  َّا سال دس سٍص 300 حذٍد ایشاى دس
  دس ػذد ایي کِ است آفتاتی کاهالً

  .است تیطتش ّا استاى اص تسیاسی
  5/5 تا 5/4 ایشاى دس تاتص هتَسط

  اگش است هشتغ هتش تش ساػت کیلٍَات
 کیلَهتشهشتغ 100×100 هؼادل هساحتی

  خَسضیذی ًیشٍگاُ ساخت تِ سا صهیي
 تشق دّین، اختػاظ فتٍَلتائیک

  کطَس تشق تَلیذ کل هؼادل آى تَلیذی
   .تَد خَاّذ 1389 سال دس



 اجزایسیسحمفحَولحائیک

سليلوایخيرشیدی 

قدرتِالكترونیکنبدلDC-DC  

ِنبدلالكترونیکقدرتDC-AC  

ذخیرهساز 

دنبالکنندهحداکثرتيان Sun tracker  

 



 خَرصیدیسلَلٌای



 مذار معادل الکتریکی سلول فتوولتائیک



 جريان-ولحاژ –نيحيينضخصًجَان



 اجصالسرینَازیسلَلٌا



 آرایه ، ماشول ، سلول



 سیستم فتوولتاییک V_Iپارامترهای مختلف بر مشخصه تاثیر 

 تابش

 دما
 مقاومت موازی

سریمقاومت   
 تابش

 دما



 ساختار سیستم فتولتائیک 



DC-DCنتدل
کٌتشل کٌٌذُ تَاى سیستن فتٍَلتائیک کِ دس ّش دها ٍ تاتص هؼیي،    

 هی کٌذتَاى هشجغ ٍ تؼییي ضذُ ای سا اص سیستن فتٍَلتائیک جزب 

خَاّذ ضذ  اًجام DC-DC ایي کاس تا تٌظین پالس سَیچیٌگ هثذل 
ٍ دسٍالغ کٌتشل کٌٌذُ پالس سَیچیٌگ هثذل هزکَس، تَاى دسیافتی اص 

 .سیستن فتٍَلتائیک سا تش سٍی همذاس هشجغ آى تٌظین هی کٌذ



 DC-ACنتدل

  تثذیل تشای لزا است DC ًَع اص فتٍَلتائیک ّای سیستن تَلیذی ٍلتاط
  ػٌَاى تِ هثذل اص  ضَد هی استفادُ ایٌَستش یک اص AC تشق تِ

  تا سشاسشی ضثكِ ٍ پشاکٌذُ تَلیذ سیستن تیي تثادلی تَاى کٌتشل کٌٌذُ
 . گشدد هی ماًجا ایٌَستش سَیچیٌگ پالس تٌظین



 سیسحمذخیرهساز
 ساص دخیشُ ػٌَاى تِ تاتشی اص تَاى هی

 ایي تِ کشد استفادُ فتٍَلتاییک ّای سیتن
  ًیشٍگاُ تَلیذی اًشطی اص تخطی غَست

PV دس ٍ ضَد هی دخیشُ ّا تاتشی دس  
 ایي . کشد استفادُ آى اص تَاى هی ضة طَل
  هی تثذیل AC تشق تِ ایٌَستش تَسط ٍلتاط
  ّا تاتشی ضاسط تشای کٌتشلش ضاسط اص . ضَد

 . ضَد هی استفادُ



 TRACKERسیسحمٌایدىتالكييدهجاةشخَرصید
تشکشخَسضیذى ٍسیلِ اى است کِ پاًلْاى خَسضیذى 

دٍ دستِ تک هحَسُ دّذ کِ تِ تِ خَسضیذ لشاس هى سٍ 
 .  ٍ دٍ هحَسُ تمسین هی ضًَذ 

 
  3کٌتشل ٍ جْت یاتی سیستن ّای سدیاب خَسضیذی تِ 

 گیشدسٍش اًجام هی 
 
یافتي هَلؼیت خَسضیذ تَسط سٌسَسّای ًػة ضذُ  1

 سٍی کلكتَس
استفادُ اص سٍاتط ًجَهى تشاى هحاسثِ هَلؼیت دلیك  2

 خَسضیذ
تطخیع هَلؼیت خَسضیذ اص طشیك سٌسَسّاى ًَسى  3

 .هٌاسة



  PWMندوالسیينپىنایپالس

  سَئیچیٌگ ػولیات تشای  PWM اص
IGBT  ایي تِ . هیكٌین استفادُ ّا 

 یک تا سا خشٍجی سیگٌال کِ تشتیة
 تَجِ تا ٍ کٌذ هی همایسِ هشجغ همذاس

  سَیچیگ صهاى هستمین سیگٌال تِ
 . ضَد هی کٌتشل



 نٍهحريوعیَبسیسحمٌایفحَولحايیک

راىدنانپايیو

قیهثىصبوراهاىدازیزياد 

  ایي کِ ًطذُ فشاگیش آى اص استفادُ فتٍَلتاییک ّای سیستن تاالی لیوت دلیل تِ
 سلاتتی تاصاس دس فشاٍاى غٌؼتی تَلیذ تِ سسیذى ٍ تكٌَلَطی پیطشفت تا ػیة
 ضذت تِ کِ فتٍَلتاییک ّای سیستن ساًذهاى هَسد دس . تاضذ هی حل لاتل
 دها ٍ تاتص هثل هحیطی ػَاهل تِ دس فتٍَلتاییک ّای سیستن صیشا است پاییي

 تَاى افضایص تا تٌاتشایي . ًذاسًذ تَلیذی ضة طَل توام دس ٍ است ٍاتستِ .... ٍ
  کشد تش غشفِ تِ سا آى اص استفادُ تَاى هی فتٍَلتاییک ّای سیستن اص ضذُ اخز

 سدیاتی  سیستن Po , PSO ّای الگَسیتن اص استفادُ تا ًاهِ پایاى ایي دس .
 . است ضذُ گشفتِ لشاس ّذف فتٍَلتاییک ّای سیستن تَلیذی تَاى حذاکثش



 جَلیدیسیسحمٌایفحَولحايیکجَانحداكثر

 سیستن اص ضذُ اخز تَاى حذاکثش ی ًمطِ فَق ضكل دس
  کٌٌذُ هػشف تاس خط ّوچٌیي است ضذُ دادُ ًطاى فتٍَلتاییک

 . تاضذ هی خطی تمشیثا کِ ّا



 P&Oالگَريحمپیضيٍادی

 
 اساس کاس ایي الگَسیتن تش هثٌای هماتسِ تغییشات تَاى ٍ ٍلتاط است

 (  dP/dV;)0.دس ًمطِ ی حذاکثش ًسثت تغییشات تَاى تِ تغییشات ٍلتاطغفش است 

ًسثت تغییشات تَاى تِ ٍلتاط دس ایي سوت چپ آى هثثت ٍ دس سوت ساست آى هٌفی  

 است 

 



 فحَولحايیک MPPTدرسیسحمP&Oالگَريحمنراحل

 
اىدازهگیریولحاژوجريان

(ضربولحاژدرجريان)نحاستًجَان

(جفاضلجَانفعليةاجَاننرحلًقتل)حاستًجغییراتجَانن 

(نرحلًقتلولحاژةاولحاژفعليجفاضل)ولحاژنحاستًجغییرات



اگرdP , dvٌردونثتثياٌردونيفيةاصيدىقطًعهلکردسهثچپىقطًناكزيهماسثو

.وةًىقطًناكزيهمةرسیمكاٌشياةدجاولحاژزيادصَد سَيچیيگdدورهكاریةايد



اگرdP , dvىقطًناكزيهماسثوراسثةاصيدىقطًعهلکردسهثيکينثتثوديگرینيفي

.ةًىقطًناكزيهمةرسیموجاولحاژكاٌشياةدياةدافزايش سَيچیيگdدورهكاریةايد
 

 



 P&Oالگَريحمفلَچارت

 



 هی غفش اص تضسگتش تاضٌذ هٌفی ّشدٍ یا هثثت ّشدٍ تَاى ٍ ٍلتاط ٍ تَاى تغییشات اگش
 خشٍجی دس سا 0.01 صهاى ّواى ٍ تٌذد هی سا سَییچ هسیش ضًَذُ هثثت کلیذ ٍ ضًَذ
   دّذ هی لشاس
 دس تاخیش تاػث ٍ ضَد هی فؼال ضًَذُ هٌفی لسوت تَد هٌفی تغییشات اگش

 . ضَد هی تیطتش سا خشٍجی سیگٌال سطح ٍ ضَد هی سَیچیٌگ
 





 دسسال کِ است هاّی ّا ٍ پشًذگاى دستِ سفتاس هثٌای تش رسات اصدحام الگَسیتن 
 پاساهتش دٍ هثٌای تش سفتاسش ٍ رسُ ّش .ضذ کطف ٍاتشّاست کٌذی تَسط 1991
 یک اگش .هی تاضذ داسد، لشاس آى دس کِ گشٍّی اجتواػی َّش ٍ خَدش راتی َّش
 هی ضَد هَجة پشًذگاى سایش تِ سساًی تااطالع کشد پیذا غزا تشای سا هسیشی پشًذُ
  لشاس غزا اص دٍس هكاًی دس اگش حتی کٌٌذ دًثال سا غزا هسیش تالفاغلِ گشٍُ تمیِ

ِ ساصی تشای .تاضٌذ داضتِ  فشؼ رسات اص ثاتتی تؼذاد تایذ پشًذگاى الگَسیتن تا تْیٌ
 رسُ سشػت ، رسُ هكاى داسد هْن پاساهتش دٍ رسُ ّش کِ ضَد
 هی سپاسد، خاطش تِ سا هی یاتذ کِ هكاًی تْتشیي ٍ هی کٌذ گشدش فضا دس رسُ ّش

 هخاتشُ یكذیگش تا سا کشدُ اًذ کطف کِ هكاى ّایی تْتشیي گشٍُ اػضای سپس
 کشدُ دسیافت کِ اطالػاتی هثٌای تش سا خَدش سشػت ٍ هكاى ػضَ ّش .هی کٌٌذ

 هی کٌذ تٌظین است

 pso (Particle Swarm Optimization)  الگوریتم





 تابع هذف

 تاتغ ّذف خشٍجی است
Baseپاسخ ّا سٍ اص سیوَلیٌک تِ ام فایل تشهیگشداًذ 
Duty  هؼشفی ام فایل 

X   (تؼذاد تَاى ّای لاتل دسیافت)هتغیش اغلی 
 

 سا تِ سیوَلیٌک تطٌاس Xهتغیشّای صهاى ،تَاى ٍ 

Global :تعریف متغیر عمومی 
assignin : عالمت ٌا 



 PSOالگوریتم 

 تاس  Max interation=  10تؼذاد تكشاسّا 
Partickle تؼذاد رسات 

 
C1 :تجشتِ خػَغی 
C2:تجشتِ ػوَی 

 تغیش کٌذ 0.9تا  0.1تیي  Xهتغیش 
 

 تؼشیف هاتشیس ّای خالی
 هَلؼیت اٍلیِ
 سشػت اٍلیِ

 تْتشیي هَلؼیت
 تْتشیي ّضیٌِ

 



 تؼشتف هاتشیس غفش 
 کِ تؼذا تْتشیي رسُ ٍ تْتشتي ّضیٌِ رسُ

 داخل حلمِ تشسسی هی کٌذ کذام رسُ پاسخ تْتشی داسد

 فشهَل حشکت رسُ

 ّش رسُ ای کِ پاسخص هطلَب تش است
 جایگضیي هی ضَد 

 هَلؼیت ػوَهی تْتشیي رسُ سا کذام است
 .کِ تمیِ اص آى پیشٍی کٌٌذ 



 خشٍجی سا ًوایص هی دّذ

 تا هاکضیون تكشاس 1هتغیش اص 





 PSOخروجی مذل های 

 تكشاس تِ همذاس هاکضیون تَاى سسیذین  10دس صیش هطاّذُ هی ضَد کِ پس اص  



 حضور از سپاش

 سبستان

 دال تا باغ سىگی در تو فروردیه وخواٌذ شذ
 

 بً روز مرگ، شعرت سوري ی یاسیه وخواٌذ شذ
 

فریبت می دٌىذ  فصل ٌا، گل ٌا، تقویم ٌا   
 

 از اسفىذ شما پیذاست کً فروردیه وخواٌذ شذ 
 

 مگر در جستجوی ربّىایی تازي باشیم
 

 وگر وً صذ دعا زیه دست، یک وفریه وخواٌذ شذ
 

مترساویذمان از مرگ کً ما پیغمبر مرگیم   
 

 خذا با ما کً دلتىگیم، سر سىگیه وخواٌذ شذ 
 

 بً مشتاقان آن شمشیر سرخ شعلً ور در باد
 

 شذ بگو تا اوتظار ایه است، اسبی زیه وخواٌذ




