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การติดตามตาแหน่ งกาลังไฟฟ้าสู งสุ ดของเซลล์แสงอาทิตย์
Maximum Power Point Tracking
บทคัดย่ อ(Abstract)
โครงงานนี้ เป็ นการนาเสนอการหาค่ า กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด ของเซลล์แ สงอาทิ ตย์ด ้ว ยวิธีการ
รบกวนและการสังเกตโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์แ ละ
ศึกษาค้นคว้าเกีย่ วก ับเทคนิ ค การรบกวนและการสังเกตซึ่ งจะประกอบไปด้ว ยส่ ว นของโปรแกรม
และฮาร์ดแวร์ในส่วนของโปรแกรมจะใช้การสร้างอัลกอริ ธึมของวิธีการรบกวนและการสังเกตด้ว ย
โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนของฮาร์ดแวร์ จะเป็ นการสร้า งชุ ด วงจรขับ ชุ ด คอนเวอร์ เตอร์
แบบยกระดับแรงดันโดยการทางานเบื้องต้นระบบจะรับอินพุตจากเซลล์แ สงอาทิ ตย์แ ละทาการรับ
ค่ากระแสและแรงดันสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเปรี ยบเที ยบค่ า แรงดันและหาจุ ด จ่ า ยกาลังไฟฟ้ า
สูงสุ ด หลังจากนั้นจะทาการสร้า งสัญญาณ PWM เพื่อไปสับสวิตซ์การทางานของคอนเวอร์ เตอร์
โดยจะเป็ นการควบคุ มให้ร ะบบสร้า งจ่ า ยค่ า กาลังไฟฟ้ าได้ค งที่ ซึ่ งการออกแบบการด าเนิ นการ
โครงงานพร้อมทั้งมีสรุ ปการคานวณพารามิเตอร์ต่างๆทฤษฎีที่นามาใช้ในการทาโครงงานนี้ เป็ นการ
ออกแบบสร้างวงจรเซลล์แสงอาทิ ต ย์แ ละระบบการควบคุ มวงจรยกระดับแรงดันและจะแสดงผล
การทดสอบระบบต่างๆพร้อมสรุ ปผลการทาโครงงาน
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