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งานวิจ ัย นี: นํ าเสนอการใช้ร ะบบควบคุ ม ด้ว ยทฤษฎีต รรกศาสตร์
คลุมเครือเพื(อติดตามกําลังสูงสุดในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในวงจรแปลง
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบบูส เพือ( เพิม( ประสิทธิภาพกําลังไฟฟ้าทีไ( ด้รบั ให้
มากยิ(งขึ:น ระบบควบคุ ม ที(นํ าเสนอได้กําหนดกฎตรรกศาสตร์คลุ ม เครือ
รวมทัง: ข้อ มูล ขาข้าและข้อ มูล ขาออก โดยข้อ มูล ขาเข้านัน: ได้แ ก่ ค่ าความ
ผิ ด พลาด (Error : E) และ อั ต ราการเปลี( ย นแปลงค่ า ความผิ ด พลาด
(Change of Error : CE) ข้อ มูล ทัง: สองนี: จะได้มาจากค่ าของแรงดัน ไฟฟ้ า
จากระบบเซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เมือ( ระบบควบคุมด้วยทฤษฎีตรรกศาสตร์
ได้รบั ข้อมูลขาเข้าแล้วจะทําการวิเคราะห์จากกฎทีใ( ส่เข้าไปเพื(อแปลงข้อมูล
ขาออกในรูปของค่า อัตราส่วนระหว่างความกว้างพัลส์เพื(อไปควบคุมวงจร
แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบบูส เพื(อให้ได้ค่ากําลังไฟฟ้ามีค่าสูงสุดใน
สภาวะที(ความเข้มของแสงเปลี(ยนหรืออุณหภูมเิ ปลีย( นอย่างกะทันหัน จาก
การจําลองทํางานด้วยโปรแกรมแมตแล็บและซิมลู งิ ค์ โดยใช้โมเดล Kyocera
KDPQRGX-LP เมือ( พิจารณาการแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก PVV เป็ น VYV โดย
มีเงื(อ นไขคือ การแปรผัน ค่ าความเข้ม แสงอาทิต ย์ร ะหว่าง PZZ W/m2 ถึง
P,ZZZ W/m2 ที(อุณภูม ิ QZ oC รวมทัง: การแปรผันค่าอุณหภูมริ ะหว่าง 1R oC
ถึง 45 oC ที(ความเข้มแสง RZZ W/m2 พบว่าระบบสามารถติดตามกําลังสูง
สูดได้อย่างดี
คําสําคัญ : ระบบพลังงานแสงอาทิต ย์ ทฤษฎีต รรกศาสตร์ค ลุมเครือ การ
ติดตามกําลังสูงสุด และวงจรแปลงแรงดันกระแสตรงแบบบูส
Abstract
This paper presents the design of control system for
maximum power point tracking in a DC-DC boost converter in solar
power systems using fuzzy logic theory in MATLAB SIMULINK. The
proposed technique utilizes the errors and the changes in errors of an

input voltage obtained from the photovoltaic system. Such errors will
be proceeded through the fuzzy control system. The output from the
fuzzy control system will be in the form of pulse-width modulation that
sets the maximum point of receiving power through the adjustment of
the duty cycle. Simulations have been performed in MATLAB Simulink
using Kyocera KDPQRGX-LP model. The voltage conversion condition
is 12V-to-24V. The maximum power point tracking investigations were
performed through the variation irradiation between P Z Z W/m2 to
P,ZZZ W/m2 at fixed QZ oC. The variation of temperature between 1RoC
to 45oC at fixed irradiation of RZZ W/m2 has also been investigated.
The proposed approach has shown potentiality in maximum power
point tracking.
Keywords: Solar Power System, Fuzzy Logic Control, Maximum
Power Point Tracking, DC-DC Boost Converter.
1. บทนํา
ปจั จุบนั เรื(องพลังงานเป็ นปญั หาใหญ่ของโลก นับวันจะมีผลกระทบ
รุนแรงมากขึน: หลายหน่ วยงานจึงให้ความสําคัญในการร่วมหาหนทางแก้ไข
ปญั หา โดยทําการศึกษา ค้น คว้า สํารวจ ทดลอง ติดตามเทคโนโลยีอย่าง
จริงจังและต่ อ เนื( อ งมาโดยตลอดเพื(อ เตรีย มพร้อ มสําหรับ การนํ าพลังงาน
ทดแทนและเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนัน: พลังงานแสงอาทิต ย์จึงเป็ น อีกหนึ( ง
ทางเลือกทีน( ํามาใช้ ระบบเซลล์ ไ ฟฟ้ าแสงอาทิต ย์ เป็ น อุ ป กรณ์ ท(ีเปลี(ย น
แสงอาทิตย์เป็ นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) กระแสไฟฟ้าทีเ( กิด
จากเซลล์จะถูก เก็บ ไว้ในแบตเตอรี(ห รือ ใช้ก ับเครื(อ งไฟฟ้ าโดยตรง ซึ(งถ้า
ต้องการให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตกําลังไฟฟ้าให้ได้สูงสุดควรมี
ระบบควบคุมเพื(อ ติดตามกําลังสูงสุด หรือ Maximum power point tracking
(MPPT) ซึ(ง มีท ัง: รูป แบบทางตรงและทางอ้ อ ม[3] มาควบคุ ม วงจรแปลง

แรงดัน กระแสตรงแบบบู ส โดยในป จั จุ บ ัน มีก ารใช้ร ะบบควบคุ ม สํ าหรับ
MPPT อยู่หลายแบบ เช่น ตัวควบคุมแบบพีไอดี[4] ขันตอน
:

รูปที( 1 การกําหนดค่าความเป็นสมาชิกของเซตแบบฉบับและแบบคลุมเครือ

รูปที( 2 โครงสร้างของการประมวลผลแบบทฤฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ
วิธีเชิงพัน ธุก รรม (Genetic Algorithm : GA) , โครงข่ายประสาท
เทียม[7], ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบพีไอ[8], ทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ
[9-11] และทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือทีเ( พิม( การควบคุมแบบพีไอ [10]
ทฤษฎีต รรกศาสตร์ค ลุ ม เครือ เป็ น ศาสตร์ด้า นการคํ า นวณที( ใ ช้
อธิบายความคลุมเครือหรือไม่ชดั เจน ยกตัวอย่างเช่น ห้องนี:ร้อนเล็กน้อ ย
ควรปรับ อุ ณ หภูม ิข องเครื(อ งปรับ อากาศลงเล็ก น้ อ ย ถึงแม้ว่าการสื(อ สาร
ดังกล่าวจะมีความคลุมเครือในความหมายเมือ( พิจารณาในเชิงปริมาณตัวเลข
แต่ผเู้ ชีย( วชาญในด้านเดียวกันหรือผูท้ ท(ี าํ งานด้วยก็สามารถเข้าใจและทํางาน
ตามทีเ( นื:อหาของการสื(อสารได้ ทฤษฎีน:ีได้เข้ามามีบทบาทมากขึน: ในวงการ
วิจยั ด้านคอมพิวเตอร์และได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลากหลายอันได้แก่
การควบคุ ม เฟสในวงจรแปลงแรงดัน กระแสตรงแบบบู ส และการเพิ( ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมสําหรับขับเคลื(อนเครื(องจักร [1-2] ควบคุมวงจร
แปลงแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบบัก และบู ส [5-6-11] ดังนัน: งานวิจ ัย นี:
นําเสนอการใช้ระบบควบคุมด้วยทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือเพื(อติดตาม
กํ า ลัง สู ง สุ ด ในระบบพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ในวงจรแปลงแรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสตรงแบบบูส เพือ( เพิม( ประสิทธิภาพกําลังไฟฟ้าทีไ( ด้รบั ให้มากยิง( ขึน:
3. ทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ
2.1 เซตของทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ
เป็ น เซตที( ม ีข อบเขตที( ร าบเรีย บ เซตของทฤษฎี ต รรกศาสตร์
คลุมเครือ จะครอบคลุมทฤษฎีเซตแบบฉบับ โดยเซตของทฤษฎีตรรกศาสตร์
คลุมเครือ จะยอมให้มคี ่าความเป็ นสมาชิกของเซตระหว่าง Z และ P ในโลก
แห่งความเป็ นจริง เซตไม่ใช่มเี ฉพาะเซตแบบฉบับเท่านัน: แต่จะมีเซตแบบ

ทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือด้วย เซตของทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือจะมี
ขอบเขตแบบคลุ ม เครือ ไม่ ใ ช่ เปลี(ย นแปลงทัน ทีท ัน ใดจากขาวเป็ น ดํ า
ตัวอย่างเช่น เซตของอุณหภูมใิ นห้อง จะเห็นได้ว่าจะมีทงั : อุณหภูมพิ อดี ร้อน
เล็ก น้ อ ย ร้อ นมากเกิน ไป หนาวเล็ก น้ อ ย หนาวมากเกิน ไป ถ้ า กํา หนด
อุณหภูมติ งั : แต่ 15 องศา จนถึง 35 องศา โดยนิยามแบบคลุมเครือ เซตอาจ
กําหนดอุณหภูมพิ อดีคอื ประมาณ 25 องศา ซึ(งเป็นการให้นิยามทีไ( ม่แสดงถึง
ขอบเขตทีแ( น่นอน โดยดูรปู ที( 1
2.2 โครงสร้างพื7น ฐานของการประมวลผลแบบทฤษฎี ต รรกศาสตร์
คลุมเครือ
โครงสร้างพื:น ฐานของการประมวลผลแบบทฤษฎี ต รรกศาสตร์
คลุมเครือประกอบด้วยส่วนทีส( ําคัญ 4 ส่วนดังรูปที( 2 ส่วนทีแ( ปลงการอินพุต
ทั ว( ไป เป ลี( ย น เป็ น ก ารอิ น พุ ต แบ บ ตั ว แปร ต รรกศ าส ต ร์ ค ลุ มเค รื อ
(Fuzzification) หรือในรูปแบบเซตตรรกศาสตร์คลุมเครือหรือเรียกว่าเป็ นตัว
แปรภาษ (Linguistic Variable) ฐานความรู้ (Knowledge base) เป็ นส่วนที(
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในการควบคุมประกอบ 2 ส่วนคือ ฐานกฎ (Rule base)
และฐานข้อมูล (Database) ฐานกฎเป็ นส่วนของการกําหนดวิธกี ารควบคุม
ซึง( ได้จากคนออกแบบในรูปแบบของชุดข้อมูลแบบกฎของภาษา (Linguistic
rule) ฐานข้อมูลเป็ นส่วนที(จดั เตรียมส่วนที(จําเป็ นเพื(อที(จะใช้ในการกําหนด
กฎการควบคุ ม และการจัด การข้อ มูล ของตรรกศาสตร์ค ลุ ม เครือ เครื(อ ง
อนุ มานหรือการตีความ (Inference Engine) เป็ นส่วนทีท( ําหน้าที(ตรวจสอบ
ข้อ เท็จจริงและกฎ เพื(อ ใช้ในการตีค วามหาเหตุ ผ ล เหมือ นกลไกสาหรับ
ควบคุมการใช้ความรูใ้ นการแก้ไขปญั หา รวมทัง: การกําหนดวิธกี ารของการ
ตีค วามเพื(อ หาคําตอบ ส่ ว นที(แ ปลงการเอาต์ พุ ต ให้อ ยู่ในช่ ว งที(เหมาะสม
(Defuzzification) เป็ น การทํา การแปลงข้อ มูล ที(อ ยู่ในรูปแบบตรรกศาสตร์
คลุมเครือให้เป็นค่าทีส( รุปผลเพือ( เอาไปควบคุม
2.3 การอนุมานตรรกศาสตร์คลุมเครือ
การอนุ มานตรรกศาสตร์คลุมเครือ สามารถนิยามว่าเป็ น การส่งค่ า
(mapping) จากค่าอินพุตของระบบไปยังเอาต์พุต โดยใช้หลักการของทฤษฎี
เซต การอนุ มานตรรกศาสตร์คลุมเครือมีอยู่ V วิธใี หญ่ๆ คือแบบ Mamdani
และแบบ Sugeno โดยงานวิจยั นี:จะใช้แบบ Mamdani ซึ(งเป็ นวิธที น(ี ิยมมาก
วิธหี นึ(ง วิธกี ารอนุ มานนี:นําเสนอเป็ นครัง: แรกในปี 1975 โดยศาสตราจารย์
Ebrahim Mamdani แห่ ง London University การอนุ มาน ตรรกศาสตร์
คลุมเครือ แบบ Mamdani ประกอบไปด้วย 4 ขัน: ตอนคือ การทําเป็ นตัวแปร
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ การประเมินกฎของตรรกศาสตร์คลุมเครือ การรวม
กฎและการแปลงเอาท์พุต ดังรายละเอียดต่อไปนี:
1. การทําเป็ นตัวแปรตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzification) คือการ
คํานวณหาค่าระดับความเป็นสมาชิกของเซตค่าตัวแปรเชิงภาษาของตัวแปร
ในระบบ ในขัน: ตอนแรกของการอนุ มานตรรกศาสตร์คลุมเครือจะต้องทําการ
หาค่าระดับความเป็ นสมาชิกของเซตดังกล่าวของตัวแปรซึ(งจะอยู่ในรูปของ

ค่าเชิงตัวเลข หลังจากนัน: แล้วค่าระดับความเป็ นสมาชิกของอินพุตค่านัน: ๆ
จะสามารถหาได้จากฟงั ก์ชนั สมาชิกแล้วทําการคํานวณหาค่าระดับความเป็ น
สมาชิกเชิงตรรกศาสตร์คลุมเครือและส่งข้อมูลไปยังขัน: ตอนต่อไป
2.การป ระเมิ น ค่ าก ฎ ข อ งต รรกศ าส ต ร์ ค ลุ ม เค รื อ (Fuzzy rule
evaluation) หลังจากคํานวณหาค่าระดับความเป็ นสมาชิกของอินพุตทัง: หมด
ได้ แ ล้ ว ขัน: ตอนต่ อ ไปคื อ การประเมิน ค่ า ของตั ว แปรที( ไ ด้ ใ นก ฎของ
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ การประเมินค่ากฎดังกล่าวจะเป็นส่วน IF จุดประสงค์

คือ ค่าความผิดพลาด (E) และอัตราการเปลีย( นแปลงค่าความผิดพลาด (CE)
มีสมการดังนี:
E(k)
= Vph(k) - Vph(k-1)
(1)
CE(k) = E(k) - E(k-1)
(2)
โดยที( Vph คือแรงดันไฟฟ้าทีไ( ด้มาจากเซลล์แสงอาทิตย์ (V) และ k
คือ ตําแหน่งของเวลา ฐานกฎทีใ( ช้สาํ หรับการออกแบบตัวควบคุมดังกล่าว มี
สามตัวแปรได้แก่อิน พุตคือ E และ CE เอาท์พุต คือ D ตามตารางที( 1 ทัง:
สามตัวแปรดังกล่าว มีค่าความเป็นสมาชิกทีแ( สดงด้วยสามเหลีย( มเจ็ดอันของ
แต่ละตัวแปรดังรูปที( 4
ตารางที( 1 ฐานกฎของทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ

รูปที( 3 โครงสร้างการทํางานด้วยระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ
เพื(อทําการประเมิน ว่าค่ าเงือ( นไขจากอิน พุต นัน: จะทําให้ก ฎใดต้อ ง
กระทําในส่วน THEN ต่อไป ซึ(งอาจจะมีกฎในเงือ( นไขดังกล่าวมากกว่าหนึ(ง
กฎพร้อมๆ กัน เนื( องมาจากระบบมีอินพุตมากกว่าหนึ(ง เงื(อนไขของแต่ละ
อินพุตจะถูกประเมินค่าด้วยตัวกระทําของเซตของตรรกศาสตร์คลุมเครือเช่น
AND หรือ OR เพื(อ ให้ ไ ด้ ผ ลลัพ ธ์สุ ด ท้ า ยเป็ น ค่ า ตัว เลขที(ส ามารถนํ า ไป
ประเมิน ค่าส่ วน THEN ที(ซ(ึงภายหลังจะถูกนํ าไปประเมิน เพื(อ หาค่ าระดับ
ความเป็นสมาชิกของตัวแปรเอาต์พุตในขันตอนต่
:
อไป
3. การรวมกฎ (Aggregation) หลังจากกฎต่างๆ ถูกประเมินค่าแล้ว
กฎที(ม ีผ ลไม่ เท่ า กับ ศู น ย์ จ ะถู ก รวมเข้า ด้ ว ยกัน โดยการรวมผลลัพ ธ์ ข อง
ฟงั ก์ชนั สมาชิกทีผ( ่านการประเมินค่าทัง: หมดเข้าด้วยกันเป็ นเซตเดียวสําหรับ
แต่ละตัวแปรเอาต์พุต
4. การแปลงเอาท์พุ ต (Defuzzification) จากขัน: ตอนแรกมาจนถึง
ขันตอนนี
:
: ค่าต่างๆ ในระบบเป็ นค่าตรรกศาสตร์คลุมเครือไม่ว่าจะเป็ นอินพุต
กฎต่างๆ หรือ เอาต์ พุ ต แต่ ว่าสําหรับทุกระบบ ค่าของเอาท์ พุต จะต้องถูก
แปลงให้อยู่ในรูปทีส( ามารถใช้งานได้จริงเช่นค่าสัญญาณแรงดัน ค่าสัญญาณ
ควบคุม ฯลฯ ซึ(งค่าเหล่านี:ไม่ สามารถเป็ นค่าของตรรกศาสตร์คลุมเครือได้
เพราะค่าของตรรกศาสตร์จะเป็ นที(เข้าใจภายระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ
เท่านัน: ดังนัน: ค่าสุดท้ายจากเอาต์พุตของระบบจะต้องเป็ นค่าชัดเจน (crisp
value) เพือ( นําไปใช้งานต่อไป
3. ระบบติ ดตามกําลังสูงสุดสําหรับระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์ด้ว ย
ทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ
งานวิจยั นี:นําเสนอระบบควบคุม ด้วยทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ
เพื(อ ติดตามกําลังสูงสุดในระบบพลังงานแสงอาทิต ย์ โดยโครงสร้างในการ
ทํางานของระบบควบคุมด้วยทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือจะเป็นลักษณะดัง
รูปที( 3 มีขอ้ มูลอินพุตสองข้อมูล ข้อมูลเอาท์พุตหนึ(งข้อมูล โดยข้อมูลอินพุต

(a) Error

(b) Change of Error

(c) Duty ratio
รูปที( 4 ค่าความเป็นสมาชิกของเซต

รูปที ; โมเดลการจําลองการทํางานด้วยแมทแลปซิมลู งิ ค์
ของแรงดัน ไฟฟ้ าเปลี(ย นเพื(อ สอดคล้องกับความเข้ม แสงที(เปลี(ย นไป โดย
ช่ ว งเวลา 0.05s – 0.09s ของรูป ที( -a ความเข้ม แสงที(ค่ อ ยๆลดลงจาก
1000 W/m2 เป็ น 100 W/m2 โดยที(รูป ที( -b แรงดัน ไฟฟ้ าอิน พุ ต จะมีค่ า
ลดลงเพื(อสอดคล้องกับความเข้มแสงทีล( ดลง แต่ว่าแรงดันเอาท์พุตทีใ( ช้ระบบ
ควบคุมด้วยทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือจะเพิม( แรงดันไฟฟ้าทีเ( วลา 0.8s
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4.ผลการจําลองการทํางาน
ผลลัพธ์ทไ(ี ด้จากการจําลองแสดงด้วยโปรแกรมแมตแล็บและซิมลู งิ ค์
โดยกํ า หนดใช้ ค่ า พารามิเ ตอร์ ข องแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ รุ่ น Kyocera
KDPQRGX-LP มีจํานวน 20 เซลล์โมดูลและมีตวั ต้านทานแบบอนุ กรมและ
แบบขนานในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ซ(งึ มีค่า Z. ZRR Ȑ และ .QRR Ω
ตามลําดับ กระแสอิ(มตัว ของไดโอด (ISAT) และกระแสไฟฟ้ าที(ไ ด้จากการ
ระบบเซลล์แ สงอาทิต ย์ (Iph) คือ 5.4694e-7 A และ 4.6532 A ตามลําดับ
แรงดัน ไฟฟ้ าต่ ออุ ณหภูมทิ (ไี ด้จากวงจรเปิ ด (VOC) มีค่า -8.000x10-2 V/oC
โดยขณะที( ก ระแสไฟฟ้ าต่ อ อุ ณ หภู ม ิท(ี ไ ด้ จ ากการลัด วงจร (ISC) มี ค่ า
5.022x10-3 A/oC. รูปที( R แสดงโมเดลการจําลองการทํางานด้วยแมทแลป
ซิมูล ิงค์ รูป ที(  แสดงลัก ษณะของกราฟ V-I และ V-P ของระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ รูปที(  พฤติกรรมการอยู่ตวั ของแรงดันไฟฟ้าอินพุตเอาต์พตุ และ
กําลังไฟฟ้าเอาต์พุตโดยเปลี(ยนค่าความเข้มแสงจาก 100 W/m2 เป็ น 1000
W/m2 ทีอ( ุณหภูม ิ 30 oC ณ ตําแหน่งเวลา 0.02 s โดยเวลาค่าอยู่ตวั (setting
time) ของแรงดันไฟฟ้าอินพุตเท่ากับ 0.034 s ส่วนแรงดันไฟฟ้ากําลังไฟฟ้า
เอาท์พุต เท่ากับ 0.036 s ซึ(งคิดเป็ น 0.3 % ของแรงดันเอาท์พุต 21 V รูปที(
 ค่าอุณหภูมเิ ปลี(ยนจาก 15 oC เป็ น 45 oC ที(ความเข้มแสง 500 W/m2 ณ
ตํ าแหน่ งเวลา 0.02 s โดยเวลาค่ าอยู่ต ัว ของแรงดัน ไฟฟ้ าอิน พุ ต เท่ ากับ
0.028s ส่วนแรงดันไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้าเอาท์พุตเท่ากับ 0.03 วินาที ซึง( คิด
เป็ น 0.3 % ของแรงดันเอาท์พุต 22 V พฤติกรรมการอยู่ตวั จะค่อยๆเพิม( ขึน:
อย่างช้าๆเนื(องจากการปรับสัญญาณของอัตราส่วนระหว่างความกว้างพัลส์
ในรูปที(  ค่าของความเข้มแสงต่างๆภายใต้อุณหภูม ิ 30 oC ผลลัพธ์
ของแรงดันไฟฟ้าอินพุตเอาท์พุตและกําลังไฟฟ้าเอาท์พุต ความเข้มแสงจะ
ค่อยๆเพิม( ขึ:น จาก 100 W/m2 เป็ น 1000 W/m2 หลังจากนัน: จะค่อยๆลดลง
เป็น 100 W/m2 เท่าเดิม โดยการจําลองจบลงทีเ( วลา 0.1 s จากรูปที( -b ค่า

0

รูปที(  กระแสไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์
เพือ( ให้แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตมีประสิทธิภาพทีด( กี ว่าแรงดันอินพุตในส่วนรูปที(
-c กําลังไฟฟ้าเอาต์พุตทีไ( ด้จากแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตภายใต้ความเข้มแสง
ทีเ( ปลีย( นแปลง
ในรูปที( PZ ค่าอุณหภูมติ ่างๆภายใต้ความเข้มแสง 500 W/m2 ผลลัพธ์
ของแรงดัน ไฟฟ้ าอิน พุต เอาท์พุ ต และกําลังไฟฟ้ าเอาท์พุ ต จากรูปที( PZ-a
อุณหภูมจิ ะค่อยๆเพิม( ขึน: จาก 15 oC เป็ น 45 oC หลังจากนัน: จะค่อยๆลดลง
เป็ น 15 oC เท่าเดิม โดยการจําลองจบลงที(เวลา 0.1 s ผลลัพธ์ท(ไี ด้แสดงให้
เห็น ถึง การทํ า งานของระบบควบคุ ม ด้ว ยทฤษฎีต รรกศาสตร์ค ลุ ม เครือ
เหมือนดังรูปที( 8 เมือ( แรงดันไฟฟ้าค่อยๆตกลงตัง: แต่วนิ าทีท(ี 0.05 เป็นต้นไป
ระบบควบคุมดังกล่าวจะควบคุมวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบบูสเพื(อ
เพิม( แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตให้สงู ขึน: เมือ( แรงดันไฟฟ้าอินพุตลดลงดังรูปที( PZ-b
ซึง( ส่งผลต่อกําลังไฟฟ้าเอาท์พุตดังรูปที( PZ-c

;. สรุปผล
ผลการจําลองด้วยโปรแกรมแมทแลปซิมูลงิ ค์ พบว่าระบบควบคุม
ด้วยทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือมาประยุกต์ใช้ในการปล่อยสัญญาณ
Setting Time = 0.036 s

Setting Time = 0.034 s

(a) ค่าความเข้มแสงต่างๆ ทีอ( ุณหภูม ิ 30 oC
(a) แรงดันไฟฟ้าอินพุตและเอาท์พุต
Setting Time = 0.036 s

(b) ผลลัพธ์ของแรงดันไฟฟ้าอินพุตเอาท์พุต
(b) กําลังไฟฟ้าเอาท์พุต
รูปที( 7 เวลาค่าอยู่ตวั เมือ( เปลีย( นแปลงค่าความเข้มแสงจาก 100 W/m2 เป็น
1000 W/m2 ทีอ( ุณหภูม ิ 30 oC
Setting Time = 0.03s

Setting Time = 0.028s

(a) แรงดันไฟฟ้าอินพุตและเอาท์พุต
Setting Time = 0.03s

(b) กําลังไฟฟ้าเอาท์พุต
รูปที( 8 เวลาค่าอยู่ตวั เมือ( เปลีย( นแปลงค่าอุณหภูมจิ าก 15 oC เป็น 45 oC ที(
ความเข้มแสง 500 W/m2

(c) ผลลัพธ์ของกําลังไฟฟ้าเอาท์พุต
รูปที(  ผลการติดตามกําลังเมือ( ความเข้มแสงเปลีย( นตามเงือ( นไข
อัตราส่วนระหว่างความกว้างพัลส์เพือ( ควบคุมวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง
แบบบูส สํ าหรับ ติด ตามกําลังสู งสุ ด สํา หรับ ระบบพลังงานแสงอาทิต ย์ ไ ด้
กํา ลังไฟฟ้ าเอาท์ พุ ต มีป ระสิท ธิภ าพดีข:นึ โดยความเข้ม แสงมีผ ลต่ อ การ
เปลีย( นแปลงของกําลังไฟฟ้ามากกว่าอุณหภูม ิ อย่างไรก็ตามการออกแบบตัว
ควบคุมด้วยทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ ยังขึน: อยู่กบั ประสบการณ์และการ
ลองผิดลองถูกของผูอ้ อกแบบอยู่มาก ทําให้ผอู้ อกแบบจําเป็ นทีจ( ะต้องพัฒนา
ทักษะและความสามารถเพือ( เพิม( ประสิทธิภาพของระบบควบคุมดังกล่าวให้ดี
ยิง( ขึน:

(a) ค่าความเข้มแสงต่างๆ ทีอ( ุณหภูม ิ 30 oC

(b) ผลลัพธ์ของแรงดันไฟฟ้าอินพุตเอาท์พุต

(c) ผลลัพธ์ของกําลังไฟฟ้าเอาท์พุต
รูปที( PZ ผลการติดตามกําลังเมือ( อุณหภูมเิ ปลีย( นตามเงือ( นไข
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