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Tóm tắt
Bài báo giới thiệu phương pháp MPPT mới giúp
nguồn pin mặt trời PV đạt công suất cực đại nhờ thuật
toán Fuzzy P&O MPPT thích nghi. Công suất từ
nguồn PV qua bộ buck converter có điểm làm việc
luôn bám điểm MPP nhờ thuật toán Fuzzy P&O cho
phép hiệu chỉnh thích nghi bước kích nhiễu loạn giúp
công suất đạt được nhanh chóng đạt giá trị cực đại
mới khi nhiệt độ cùng độ rọi môi trường biến động.
Thuật toán mới cũng giúp triệt tiêu hiện tượng dao
động quanh điểm làm việc cực đại MPP. Ưu thế của
thuật toán Fuzzy P&O MPPT thích nghi được khẳng
định qua mô phỏng trên MATLAB với hệ PV 150-W.

Abstract: This paper introduces a new MPPT
approach of PV panel power using an adaptive Fuzzy
P&O algorithm. The PV panel power is transferred
through a buck converter that implements a fuzzy
controller (FC) based perturb and observe (P&O)
MPPT method that maintains the system power
tracking point at its maximal value. In the traditional
P&O, the converter input reference voltage is
perturbed in unchanged steps until the maximal power
is attained. Nevertheless, relying on the step size, the
system operating point will significantly oscillate
around the MPP resulting in a loss of energy. The
proposed fuzzy P&O controller eliminates the
resulted oscillations by adaptively updating the
perturbation step through a novel proposed fuzzy
control technique. The performance of the proposed
system is evaluated through simulation in MATLAB
and via experiments with a 150-Watt PV system.
Từ Khóa:
Thuật toán dò tìm điểm làm việc công suất cực đại
(Maximum Power Point Tracking -MPPT), Thuật
toán MPPT mở thích nghi (Fuzzy P&O MPPT),
Nguồn pin mặt trời PV, Thuật toán P&O tiêu chuẩn.
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1. Giới thiệu
Các nguồn năng lượng mặt trời ngày càng đóng vai
trò quan trọng cả trong đời sống và công nghiệp [1-2].
Các thuật toán dò tìm điểm làm việc công suất cực đại
(Maximum Power Point Tracking -MPPT) dành cho
các nguồn năng lượng mặt trời PV đang ngày càng
hoàn thiện và được ứng dụng rộng rãi [3-6]. Trong số
các thuật toán MPPT tiêu chuẩn, thuật toán tạo nhiễu
loạn và quan sát (P&O) tỏ ra hiệu quả và được ứng
dụng nhiều [7]. Nhiều bài báo vẫn đang đề xuất các
giải thuật MPPT mới cho phép dò tìm điểm làm việc
công suất cực đại MPP trong bối cảnh nhiệt độ và độ
rọi môi trường biến động [8-9], nguồn năng lượng
mặt trời PV nối lưới [10], nguồn PV nối lưới có tải và
điện áp biến động [11]. Các thuật toán MPPT được đề
xuất cũng ngày càng đa dạng và hiệu quả, bao gồm từ
thuật toán P&O và INC kinh điển [12], thuật toán
MPPT thích nghi lan truyền ngược [13], thuật toán
MPPT dò tìm cực trị (extremum seeking) [14], thuật
toán MPPT hình học phối hợp điều khiển mode trượt
[15], và nhiều thuật toán MPPT đa dạng khác.
Gần đây, hướng nghiên cứu phối hợp thuật toán
MPPT P&O và INC kinh điển với các giải thuật điều
khiển thích nghi bền vững tỏ ra rất hứa hẹn. Femia et
al. đề xuất thuật toán MPPT P&O thích nghi dự báo
[16]. Zhang et al. đề xuất thuật toán MPPT P&O nâng
cao với bước nhiễu loạn hiệu chỉnh được [17]. Tác giả
ở [18-19] giới thiệu thuật toán MPPT INC cải tiến với
bước nhiễu loạn thay đổi thích nghi. Đồng thời, các
thuật toán MPPT thông minh khai thác mô hình nơ
rôn [20-21], mô hình mờ đã tỏ ra rất hiệu quả, duy trì
nguồn năng lượng mặt trời PV vận hành MPPT tối ưu
trong môi trường biến động [22 – 23].
Từ các thành tựu trên, bài báo đề xuất giải thuật mới
Fuzzy P&O MPPT thích nghi cho phép điều chỉnh
linh hoạt bước chỉnh nhiễu loạn của thuật toán P&O
kinh điển. Thuật toán mới Fuzzy P&O MPPT thích
nghi có chất lượng vượt trội so với thuật toán MPPT
P&O kinh điển, vận hành ổn định trong toàn vùng làm
việc của nguồn năng lượng mặt trời PV, khử được
triệt để các dao động quanh điểm làm việc MPP cũng
như cho phép đẩy nhanh tốc độ hội tụ về điểm làm
việc MPP khi nhiệt độ cùng độ rọi mội trường biến
động.
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Cấu trúc bài báo bao gồm phần 1 giới thiệu chung.
Phần 2 giới thiệu mô hình nguồn năng lượng mặt trời
PV. Phần 3 trình bày thuật toán mới Fuzzy P&O
MPPT thích nghi. Phần 4 trình bày và phân tích các
kết quả mô phỏng và thực nghiệm giải thuật mới
Fuzzy P&O MPPT thích nghi trên MATLAB /
Simulink với hệ PV 150-W. Cuối cùng là các kết luận
trình bày ở phần 5.

2. Xây dựng Mô hình nguồn pin năng lượng
mặt trời PV
Phương trình phi tuyến đặc tính V-I của nguồn năng
lượng mặt trời PV gồm Ns cells mắc nối tiếp và Np
cells mắc song song có dạng sau,
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 Hình 2: Họ đường đặc tính chuẩn V-I theo thông số


(1)
Với A = q/AKT
q – điện tích
A – hệ số hoàn thành
K – hằng số Boltzmann
T – nhiệt độ tuyệt đối

độ rọi của nguồn pin mặt trời PV

3. Thuật toán Fuzzy P&O MPPT và Quy
trình cài đặt trên MATLAB
3.1 Thuật toán MPPT P&O
Lưu đồ cơ bản của thuật toán P&O cho ở Hình 3 như
sau,

Mạch điện tương đương của nguồn pin mặt trời PV
cho ở Hình 1.
Đặc tính V-I phụ thuộc hệ số phần trăm độ rọi Kins
được thể hiện theo biểu thức,

Vg  0.9I g  123.69 ln 1.0  123.4513.45K ins  I g 
(2)
Từ đó ta có họ đường đặc tính chuẩn V-I theo độ rọi
của nguồn pin mặt trời PV được thể hiện ở Hình 2.
Hình 3: Lưu đồ cơ bản thuật toán MPPT P&O
Nguyên lý dò tìm điểm làm việc cho công suất cực
đại (Maximum Power Point Tracking -MPPT) của
thuật toán P&O được minh họa ở Hình 4:

Hình 1: Mạch điện tương đương của nguồn pin mặt
trời PV

Hình 4: Nguyên lý dò tìm MPPT của thuật toán P&O
Bảng tóm tắt nguyên lý vận hành thuật toán P&O
được cho ở bảng 1
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Bảng 1: Tóm tắt nguyên lý hoạt động của giải thuật
P&O
Trường
Nhiễu
Thay
đổi Nhiễu tiếp
hợp
dV
công suất
theo
dP
1
dV>0
dP>0
Dương
2
dV>0
dP<0
Âm
3
dV<0
dP>0
Âm
4
dV<0
dP<0
Dương
Trường hợp thứ 4 của Bảng 1 cho thấy, bằng việc
giảm điện áp hoạt động sẽ giảm công suất đầu ra, vì
thế bước nhiễu tiếp theo được yêu cầu phải là dương,
có nghĩa là cần tăng điện áp.
Sơ đồ điều khiển chi tiết của giải thuật P&O được thể
hiện ở Hình 5.
Hình 5 cho thấy khi bắt đầu chu trình của phương
pháp P&O, ta sử dụng 2 sensor để đo dòng điện và
điện áp ngõ ra của nguồn quang điện PV. Từ đó, tính
toán công suất tức thời Pn=Un.In. Sau đó, thực hiện
phép so sánh giá trị công suất tực thời P n với giá trị
trước đó Pn-1. Nếu công suất Pn= Pn-1 thì cập nhật giá
trị tức thời và kết thúc quá trình. Nếu sai lệch công
suất và điện áp giữa 2 chu kì liên tiếp là dương thì
thuật toán tăng điện á, nếu không nó giảm điện áp.
Ngược lại, nếu sai lệch điện áp và công suất giữa 2
chu kì liên tiếp là âm, thuật toán tăng điện áp, hoặc
không thì giảm điện áp hoạt động. Quá trình lặp lại
cho đến khi thu được công suất cực đại.

3.2 Thuật toán đề xuất Fuzzy P&O MPPT
Hình 5 cho thấy thuật toán P&O vận hành với hệ số
áp biến động C là hằng. Điều này dẫn đến nhiều hạn
chế như sau:
a) Hệ số C chọn lớn sẽ gây dao động tại điểm làm
việc MPP.
b) Hệ số C chọn nhỏ sẽ làm chậm quá trình dò tìm
điểm làm việc mới.
c) Hệ số C hằng số sẽ khiến thuật toán P&O bất lực
khi nhiệt độ hay độ rọi biến động đột ngột.
Từ đó, thuật toán đề xuất Fuzzy P&O MPPT có bộ
điều khiển mờ được thiết kế dựa trên bảng luật mờ
cho ở Bảng 2 với thông số ngõ ra là giá trị Hệ số áp
biến động C được hiệu chỉnh thích nghi,
Bảng 2: Bảng Luật Mờ của thuật toán Fuzzy P&O
MPPT

Nguyên lý xây dựng bảng luật mờ dựa trên biến động
của biến độ dốc Sa = dP/dV như minh họa dựa trên
đặc tuyến P-V của nguồn pin mặt trời PV cho ở Hình
6:

Hình 6: FLC based P&O PV curve illustration
Hình 6 cho thấy bảng luật mờ dành cho giải thuật
Fuzzy P&O MPPT gồm hai biến đầu vào là biến độ
dốc Sa = dP/dV và giá trị Cold của thông số áp biến
động ΔVref . Biến đầu ra của bộ điều khiển mờ FLC
là giá trị C của thông số ΔVref thích nghi cần hiệu
chỉnh. Sơ đồ cài đặt Simulink bộ điều khiển mờ FLC
cùng mô hình Simulink của thuật toán Fuzzy P&O
MPPT cho ở Hình 10.

3.3 Cài đặt Fuzzy P&O MPPT trên MATLAB
Hình 5: Lưu đồ chi tiết giải thuật điều khiển P&O

VCM-2016

Ta sử dụng MATLAB Fuzzy Toolbox để xây dựng bộ
điều khiển mờ Fuzzy P&O MPPT. Đầu tiên, giao diện
Fuzzy Inference System (FIS) Editor (thể hiện trên
Hình 7) được dùng để khai báo các thông số (biến
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vào, ra, phương pháp giải mờ,…) của bộ điều khiển
mờ. Sau đó, từng hàm liên thuộc của các biến mờ vào
và ra được định nghĩa và đặt tên như minh họa ở Hình
8.

(b)

Hình 7: Cửa sổ giao diện FIS editor MATLAB

(c)
Hình 8: Khai báo thông số hàm liên thuộc các biến
mờ vào / ra a) Sa MF b) Cold MF c) ΔC MF

(a)
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Cuối cùng ta xây dựng các luật mờ quyết định các ánh
xạ kết nối các biến mờ đầu vào với biến mờ đầu ra
như minh họa ở Hình 9.
Khối Simulink MPPT P&O kinh điển như thiết kế ở
Hình 13, sẽ được tích hợp thêm khối hiệu chỉnh mờ,
giúp cập nhật thích nghi kích cỡ bước nhiễu loạn, như
minh họa ở Hình 10. Dữ liệu vào khối hiệu chỉnh mờ
được chuẩn hóa thông qua các độ lợi gSa, gCold.
Trong khi tiến hành mô phỏng, các luật mờ được thực
thi như minh họa ở Hình 11. Cửa sổ thể hiện Surface
viewer được minh họa ở Hình 12.
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Hình 9: Cửa sổ chỉnh sửa luật mờ của matlab

(a)

Hình 11: Cửa sổ thể hiện Rule Viewer MATLAB

(b)
Hình 10: a) Mô hình Simulink cài đặt giải thuật
Fuzzy P&O-MPPT; b) Cấu trúc khối Simulink bộ điều
khiển mờ FLC

Hình 12: Cửa sổ thể hiện Surface Viewer MATLAB
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4. Kết quả mô phỏng
Đầu tiên ta tiến hành mô phỏng với thuật toán P&O
theo mô hình Simulink được minh họa ở Hình 13, với
xung kích khối P&O Tr và xung kích hoạt khối điều
áp Ts.

ra, bộ điều khiển Fuzzy P&O MPPT cũng cho đáp
ứng quá độ nhanh hơn khi điều kiện độ rọi và nhiệt độ
môi trường biến động.

Hình 13: Mô hình Simulink cài đặt thuật toán P&O
Hình 14 và Hình 15 minh họa các kết quả MPPT của
thuật toán P&O với 2 mức áp ΔVref = 0.8V và ΔVref =
0.2V. Kết quả cho thấy P&O với ΔVref lớn sẽ mau đạt
tới điểm MPP nhưng bị dao động tại điểm đó. Ngược
lại, P&O với ΔVref bé sẽ chậm đạt tới điểm MPP
nhưng sẽ không bị dao động tại điểm công suất cực
đại MPP. Các hạn chế này sẽ được thuật toán mới
Fuzzy P&O MPPT khắc phục triệt để.

Hình 14: Đồ thị thể hiện các đáp ứng MPPT của
thuật toán P&O ΔVref =0.8 V, khi độ rọi biến động ở
t=0s từ 0 W/m2 đến 800 W/m2 và ở t=1800 s với độ
rọi từ 800 W/m2 lên 1000 W/m2 (T=25oC)
Điện áp ra Vpv (màu LAM); Dòng ra Ipv (màu Đỏ);
Công suất ra Ppv (màu XANH)
Ta tiếp tục tiến hành mô phỏng thuật toán mới Fuzzy
P&O MPPT dựa theo sơ đồ Simulink Hình 10.
Hình 16 thể hiện kết quả mô phỏng bộ điều khiển
Fuzzy P&O MPPT. Hình 17 cho phép so sánh để làm
nổi bật sự vượt trội của giải thuật Fuzzy P&O MPPT
mới đề xuất, so với P&O MPPT truyền thống. Bộ
điều khiển Fuzzy P&O MPPT cho phép nguồn PV
nhanh chóng chuyển đến điểm làm việc MPP và
không bị dao động tại điểm làm việc MPP này. Ngoài
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Hình 15: Đồ thị thể hiện các đáp ứng MPPT của
thuật toán P&O ΔVref =0.2 V, khi độ rọi biến động ở
t=0s từ 0 W/m2 đến 800 W/m2 và ở t=1800 s với độ
rọi từ 800 W/m2 lên 1000 W/m2 (T=25oC)
Điện áp ra Vpv (màu LAM); Dòng ra Ipv (màu Đỏ);
Công suất ra Ppv (màu XANH)

Hình 16: Đồ thị thể hiện các đáp ứng MPPT của
thuật toán Fuzzy P&O khi độ rọi biến động ở t=0s từ
0 W/m2 đến 800 W/m2 và ở t=1800 s với độ rọi từ
800 W/m2 lên 1000 W/m2 (T=25oC)
Điện áp ra Vpv (màu LAM); Dòng ra Ipv (màu Đỏ);
Công suất ra Ppv (màu XANH)
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Hình 17: Đồ thị so sánh đáp ứng công suất ra MPPT
khi độ rọi biến động ở t= 0s từ 0 W/m2 đến 800 W/m2
và ở t=1800 s với độ rọi từ 800 W/m2 lên 1000 W/m2
(T=25oC)
Thuật toán P&O,  V = 0.2V (màu LAM); P&O,  V
= 0.8V (màu ĐỎ); Fuzzy P&O (XANH ĐẬM)

Hình 18: Đồ thị so sánh đáp ứng MPPT thông qua hệ
số tải (Duty Cycle) khi độ rọi biến động ở t=0s từ 0
W/m2 đến 800 W/m2 và ở t=1800 s với độ rọi từ 800
W/m2 lên 1000 W/m2 (T=25oC)
Thuật toán P&O,  V = 0.2V (màu LAM); P&O,
 V = 0.8V (màu ĐỎ); Fuzzy P&O (XANH ĐẬM)
Hình 18 cho thấy ưu thế vượt trội của điều khiển
Fuzzy P&O MPPT so với thuật toán P&O MPPT
truyền thống. Điều khiển Fuzzy P&O MPPT không bị
dao động khi vận hành ở điểm làm việc công suất cực
đại MPP, đồng thời đáp ứng quá độ đến điểm MPP
mới nhanh hơn khi điều kiện độ rọi biến động.

5. Kết luận
Bài báo đề xuất giải thuật mới Fuzzy P&O MPPT
thích nghi cho phép điều chỉnh linh hoạt bước chỉnh
nhiễu loạn của thuật toán P&O kinh điển. Thuật toán
mới Fuzzy P&O MPPT thích nghi có chất lượng vượt
trội so với thuật toán MPPT P&O kinh điển, vận hành
ổn định trong toàn vùng làm việc của nguồn PV, khử
được triệt để các dao động quanh điểm làm việc MPP
cũng như cho phép đẩy nhanh tốc độ hội tụ về điểm
làm việc MPP khi nhiệt độ cùng độ rọi mội trường
biến động.
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