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چکیده

 دراين. خورشید را در دو راستای افقی و عمودی تعقیب میکند،در اين مقاله سامانهی تعقیبکنندهای طراحی شده است که با در نظر گرفتن شرايط جوی
 از مقايسهی میانگین. گرفته میشود، دو حسگر نوری در دو مکان مختلف بر بشقاب نصب گرديده است و در هر لحظه میانگین نور دريافتی دو حسگر،تعقیبکننده
 سامانه،روز و ابری) تشخیص داده میشود و سپس با توجه به اين تشخیص-3 ،روز و آفتابی-2 ،شب-1(  شرايط آب و هوای محیط،به دست آمده با اعداد معینی
 هنگامی. روز و آفتابی است از حسگر برای يافتن جهت خورشید استفاده میکند، هنگامی که شرايط محیط.از الگوريتم خاصی برای تعقیب خورشید استفاده میکند
 مسیر خورشید دنبال میشود و زمانی که شب فرا میرسد سامانه قطع شده و برای شروع، بر اساس معادالت حرکت خورشید، روز و ابری است،که شرايط محیط
 برنامهنويسی. در استفاده از معادالت حرکت خورشید (در شرايط نامساعد جوی) نیازمند سامانهی تشخیص زاويه میباشیم. به مکان اولیه باز میگردد،دوباره در فردا
 تعقیبکننده در نرمافزار پروتیوس شبیهسازی و نتايج حاصل از. پیادهسازی شدAVR  در محیط کدويژن انجام گرفت و بر میکروکنترلر،Cتعقیبکننده به زبان
 نصب کرد و به، سامانهی مذکور را میتوان بر روی هر وسیلهای که از نور خورشید استفاده میکند.شبیهسازی با نتايج دقیق حاصل از نرمافزار نجوم مقايسه شد
.اين ترتیب بازدهی عملکرد آن را افزايش داد
 کورهی خورشیدی، حسگر نوری، تعقیبکنندهی خورشیدی، انرژی خورشیدی،انرژیهای تجديدپذير:کلیدواژگان
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Abstract
A sun tracking system has been designed and fabricated. This system tracks the sun movement in horizontal and vertical
directions under all weather conditions. Two light sensors receive the sun light, under various environment conditions (1night 2- day an sunny 3- day and cloudy) and send signals to a microcontroller. An algorithm, based on comparing the
average difference between the two signals, is written. When it is sunny the system uses sensors to find the direction of
the sun. During cloudy hours, the tracking is according to sun movement equations. At night, the system stops and the
next morning it returns to its original location. The programming of this system is written in C language in Codevision
and on AVR micro controller. Tracking system has been simulated in Proteus and the results of simulation were compared
with results of astronomy software. This system is capable to be installed and operate on systems harvesting solar energy.
Keywords: Renewable energies, solar energy, solar tracking, light sensors, solar furnace
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مقدمه

خورشید بزرگترين منبع انرژی و منشا انرژیهای ديگر در جهان است .در هر
ثانیه 2.4میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبديل میشود .با توجه به وزن
خورشید که حدود  333هزار برابر وزن زمین است ،اين کرهی نورانی را میتوان
به عنوان منبع عظیم انرژی تا  5میلیارد سال ديگر به حساب آورد] .[1به طور
کلی از انرژی خورشیدی در پنل های فتوولتايیک و يا به صورت گرمايی
استفاده میشود .استفاده از انرژی گرمايی خورشید اغلب به صورتهای زير
امکانپذير است:
گردآورندهی مسطح ،برجهای خورشیدی ،گردآورندههای سهموی.
سامانههای تعقیبکننده ،اغلب برای پنلهای فتوولتايیک و گردآوردهای
سهموی ،طراحی و ساخته میشود .اين سامانهها بسته به نوع کاربرد میتواند
دو محوره يا تک محوره ساخته شوند .سامانهی تک محوره ،تنها حرکت افقی
خورشید از شرق به غرب را تعقیب میکند و سامانهی دو محوره هر دو حرکت
افقی و عمودی خورشید را تعقیب میکند[.]2،3
به طور کلی اصول سامانههای متداول ردياب خورشیدی براساس تعقیب
خورشید به دو روش فعال يا غیر فعال میباشد.
سامانهي ردياب فعال:

سامانهی ردياب خورشیدی فعال ،به سامانههايی اطالق میگردد که بر اساس
تشخیص نور خورشید مسیر حرکت خورشید را تشخیص میدهند و فرمان
مناسب جهت چرخش سامانه به سمت خورشید را صادر میکند .سامانههايی
که با استفاده از انواع حسگر (شامل ديود نوری ،ترانزيستور نوری ،مقاومت
نوری ،حسگر خورشیدی و )....طراحی شدهاند در اين دسته قرار میگیرند.
معايب سامانهی ردياب خورشیدی فعال:
 -1ناتوانی در تشخیص موقعیت خورشید در شرايط نامساعد آب و هوايی نظیر
ابری بودن و ...و عدم بهرهبرداری از تابش عبوری خورشید در اين شرايط :الزم
به ذکر است در استفادههای مختلف از انرژی خورشیدی ،طول موجهای
مشخصی موثر میباشد .به طور مثال در سلولهای خورشیدی ،طول موج
فرابنفش و طیف نور مرئی خورشید ،در استفادههای حرارتی(کورههای
خورشیدی ،فرنل خطی و )...طیف مادون قرمز تاثیرگذار است .اگر هوا ابری
ولی روشن باشد به نحوی که برای چشمان شما آزار دهنده باشد ،حدود 50
درصد  UV-Bبه زمین میرسد .اگر هوا به قدری ابری باشد که شما نمیتوانید
جای خورشید را در آسمان متوجه شويد ،حدود  20درصد  UV-Bبه شما می-
رسد اما اگر هوا بسیار ابری ومتراکم با ابرهای سیاه باشد به نحوی که شما
میگويید هوا تاريک شده آنگاه مقدار اشعه  ، UV-Bکمتر از  5درصد به زمین
میرسد] .[4با اين توضیحات مشخص است که استفاده از تابش خورشید حتی
در شرايط ابری و نامساعد جوی امکانپذير و در افزايش بازده موثر میباشد.
 -2سامانهی ردياب فعال ،تحت تاثیر نورهای مصنوعی و مشکالت حسگر ،دچار
اختالل در رديابی خورشید میشود.
 -3ناتوانی در بازيابی مسیر تابش خورشید پس از برطرف شدن شرايط نامساعد
جوی :با توجه به اينکه ممکن است شرايط نامساعد جوی مدت زمان زيادی به
طول انجامد ،تعقیبکننده برای مدت زيادی خاموش میباشد ،در اين صورت
پس از برطرف شدن شرايط نامساعد جوی و کنار رفتن ابر ،ممکن است مسیر
تابش خورشید دقیقا پشت به بشقاب باشد و لذا در زاويهی ديد حسگر نباشد

1. Azimuth
2 Elevation
3.Programmable Logic Array
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و حسگرها ،مسیر تابش خورشید را شناسايی نکنند و سامانه دچار سردرگمی
و اختالل گردد.
مزايای سامانهی ردياب خورشیدی فعال:
 -1سامانهی فعال ،اصطالحاً سامانهی هوشیاری میباشد و قابلیت تصحیح
خطاهای کوچک را دارد و چنانچه به هر دلیلی از روبهروی خورشید دور شده
باشد (مشروط به اينکه میزان دورشدن از راستای خورشید به قدری نباشد که
تابش خورشید در محدودهی زاويهی ديد حسگر قرار نگیرد) قابلیت جبران
خطا را دارد.
 -2سامانهی فعال بدون ايجاد تغییرات در برنامهنويسی قابلیت استفاده و کاربرد
در هر نقطهی جغرافیايی را دارد.
سامانهي غیرفعال:

سامانهی ردياب غیرفعال سامانهای است که بر اساس معادالت حرکت خورشید
و بدون توجه به تابش نور خورشید ،حرکت خورشید تعقیب میشود .در واقع
در اين سامانه بر اساس معادالت حرکت خورشید ،دو زاويهی سمت1و ارتفاع2
حاصل میگردد و با داشتن اين دو زاويه ،فرمان مناسب به موتورها جهت تحقق
اين زوايا داده میشود.
معايب سامانهی ردياب خورشیدی غیرفعال:
 -1عدم توانايی در اصالح خطاهای جزئی ،انباشته شدن اين خطاها روی هم و
در نهايت دور شدن هرچه بیشتر از راستای خورشید( .خطای بخش مکانیکی)
 -2به دلیل ناتوانی در اصالح خطاهای جزئی ،جهت بررسی واصالح خطا ،در
بازههای زمانی مختلف ،به ارزيابی و بررسی میدانی نیاز است.
 -3سامانهی مذکور برای استفاده در نقطهی جغرافیايی غیر از مکان حال حاضر،
نیاز به تغییرات برنامهنويسی(تغییرات شامل تغییر طول و عرض جغرافیايی،
ساعت و )...دارد.
 -4معادالت حرکت خورشید ،اغلب پیچیده و پارامترهای زيادی در آن موثر
است که احتمال اشتباه و خطا در محاسبات را افزايش میدهد( .خطای
معادالت تقريبی)
مزايای سامانهی ردياب خورشیدی غیرفعال:
 -1سامانهی مذکور حتی در شرايط نامساعد جوی به حرکت خود ادامه میدهد
و قابلیت خود در تعقیب خورشید را از دست نمیدهد و لذا از تابشهای اندک
خورشید در شرايط نامساعد جوی نیز استفاده میکند.
 -2سامانه مذکورتحت تاثیر نورهای مصنوعی نمیباشد ودچاراختالل نمیگردد.
همانطور که مشخص است هر دو سامانه دارای معايب و محاسنی است و برای
اينکه بتوانیم سامانهی جامع با بازدهی بیشتری داشته باشیم ،دو سامانهی
مشروح را به طور همزمان مورد استفاده قرار میهیم .سامانهی مذکور قابلیت
نصب بر روی هر وسیلهی خورشیدی از جمله کورههای خورشیدی و پنلهای
فتوولتايیک را دارد.
انواع سامانهی تعقیبکنندهی خورشیدی
سامانههای تعقیبکننده خورشیدی با توجه به کاربرد ،نوع ساخت و طراحی
و ..دارای تقسیم بندیهای گوناگونی به شرح زير هستند:
الف) بر اساس کنترلکننده
3
الف)2-کنترل با کنترلکنندهPLA
الف )3-کنترل با کنترلکنندهPLD4

الف )4-کنترل با کنترلکننده

FLC

4.Proportional-Integral- Drivative
5. fuzzy logic control
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ب) بر اساس نوع پردازنده
ب )1-با استفاده از
ب )2-با استفاده ازFPGA2
PLC1

ب )3-با استفاده از

 = Xمیزان شدت نور در ابتدای تاريکی شب
 = Yمیزان شدت نور در ابتدای روشنايی روز (روز و آفتابی)

CPLD3

عملکرد سامانه به اين صورت است که ابتدا دو حسگر نوری در دو جای مختلف

ب )4-با استفاده از
ج) بر اساس نوع حرکت موتور (پیوسته يا گسسته)
د) تعقیب خورشید در يک جهت يا دو جهت
ه) روش شناسايی موقعیت خورشید
ه )1-بر اساس معادالت حرکت خورشید(سامانهی غیرفعال)
5
ه )2-بر اساس حسگرها شامل فتوولتايیک ،مقاومت نوری  ،فتوديود،
فتوترانزيستور ،حسگر مادون قرمز و( ...سامانهی فعال)
ه )3-روشن بودن موتور در بازههای زمانی برابر :يکی ديگر از روشهای
تعقیبِ خورشید اين است که بدون توجه به زوايای افقی و عمودی خورشید،
به موتور فرمان دهیم که مثال  2دقیقه خاموش و  7ثانیه روشن باشد و يا مثال
هر يک ساعت به اندازهی  15درجه روشن باشد ،که در اين صورت میتوان
جهت تقريبی خورشید را شناسايی کرد].[5
با در نظر گرفتن معايب و مزايای هر کدام از سامانههای تعقیبکننده ،سامانهی
MC4

بر روی بشقاب نصب میگردد و در هر لحظه میانگین نور دريافتی آنها بهدست
میآيد ،سپس با تعیین حدود شب و روز ( Xو ،)Yشرايط آب و هوايی تشخیص
داده میشود .پس از اينکه شرايط آب و هوايی يکی از سه حالت -1روز و آفتابی،
-2روز و ابری-3 ،شب ،تشخیص داده شد ،الگوريتم مناسب مطابق شکل2
انتخاب میشود.
 -3تعقیب خورشید در شرايط جوي مساعد ( روز و آفتابي)

هنگامی که طبق الگوريتم شکل 2شرايط آب و هوايی ،روز و آفتابی تشخیص
داده شود ،تشخیص موقعیت خورشید بر اساس حسگرهای نوری انجام میشود.
لذا برای تعقیب خورشید در راستای افق دو حسگر مطابق شکل ،3بر روی
بشقاب خورشیدی نصب میگردد و بین آنها يک تیغهی کدر به صورت عمودی
قرار میگیرد .حسگرهای استفاده شده مقاومت نوری( )LDRمیباشند.
مقاومتهای نوری ،مقاومتهايی هستندکه مقاومتشان با نورتغییر میکند و
تابع شدت نورتابیده شده به سطح آن میباشند ،هرچه شدت نورتابیده شده
بیشتر گردد الکترونهای ظرفیت اتمها ،انرژی بیشتری کسب کرده و تعداد
بیشتری الکترون آزاد در ماده تولید میشود .درنتیجه مقاومت
فتورزيستورکاهش میيابد (با هر ده برابر شدن شدت نورتابیده شده به سطح
فتورزيستور مقاومت آن ده برابر کوچک میگردد).

تعقیبکنندهای مطابق الگوريتم شکل 1طراحی و پیادهسازی کرديم که معايب
سامانههای فعال و غیرفعال را برطرف کرده و بر حسب شرايط جوی از يکی از
سامانههای فعال يا غیرفعال استفاده کند.
-2

اصول وعملکرد سامانهي تعقیب کنندهي طراحي شده

سامانهی طراحی و ساخته شده در اينجا دارای قسمتهايی به شرح شکل1

میباشد.
توجه :1دقت شود که تعیین  Xو Yبه صورت تجربی و با سعی و خطا انجام
میشود و با کلیدهايی که در کنار سامانهی تعقیبکننده تعبیه میشود ،اين
مقادير قابل تغییر میباشند.
توجه :2مقدار شدت نوری که در هر لحظه با مقادير XوYمقايسه میشود،
میانگین شدت نور حس شده توسط دو حسگر نوری است که در دو مکان
مختلف بر روی سامانهی خورشیدی نصب میشود.
روز و مساعد جوی
(براساس سنسور)

سامانه تشخیص زاويه

روز و نامساعد جوی

(بر اساس معادالت حرکت
خورشید)

ردياب خورشیدی سه
حالته (عملکرد بر اساس
وضعیت جوی)

شب

شکل 1بخشهای سامانه طراحی و ساخته شده

1. Programable logic contorerl
2. Field-programmable gate array
3.Complex Programmable Logic Device

4. M
icroprocessor
5.LDR
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شکل 2نمودار تشخیص شرايط آبوهوايی و عملکرد سیستم

الزم به ذکر است مقاومتهای نوری به طور معمول در شرايط يکسان نوری،
مقدار مقاومت يکسان از خود نشان نمیدهند و لذا میبايست با قرار دادن
پتاسیومتر برای هر کدام از مقاومتها و تنظیم پتاسیومترها ،مقدار اهم هر دو
مقاومت در شرايط نوری يکسان را برابر هم تنظیم کرد .چنانچه از منظر افقی
سامانهی خورشیدی دقیقا روبهروی خورشید باشد ،دو حسگر در وضعیت مشابه
نوری قرار دارند و موتورها خاموش میباشند ولیکن به محض اينکه خورشید
اندکی از جهت افقی جابهجا شود ،تیغه بر روی يکی از حسگرها ،سايه ايجاد
میکند و لذا وضعیت نوری دو حسگر متفاوت خواهد شد؛ پس با برنامهنويسی
در میکروکنترلر ،به موتور فرمان داده میشود که با توجه به اينکه کدام حسگر
در سايه قرار گرفته است ،موتور به سمت حسگری که در نور قرار دارد (راستگرد
يا چپگرد) چرخش کند و تا زمانی به چرخش ادامه دهد که دو حسگر مجددا
در وضعیت مشابه نوری قرار گیرند .اصول تعقیب خورشید در راستای عمود
مشابه با تعقیب خورشید در راستای افقی است با اين تفاوت که تیغهی کدر
مشابه شکل 4به صورت افقی قرار میگیرد و حسگرها باال و پايین تیغه نصب
میگردد.

تا به اينجا توانستهايم تغییرات نور دريافتی توسط چهار حسگر را با تغییرات
مقدار مقاومتهای آنها مشخص کنیم .با طراحی مدارهای شکل  5و بر اساس
رابطهی ،1تغییرات مقدار مقاومتهای نوری را به تغییرات ولتاژ مقاومت ثابت
مرتبط میکنیم .شکلهای  5و 6و 7مربوط به حرکت افقی میباشند و برای
حرکت عمودی نیز مشابه مدارات و الگوريتمهای مذکور استفاده میشود.
𝑅𝑅

(ൌ× 𝑅𝑅+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 )1

شکل 5تبديل تغییرات مقدار مقاومت به ولتاژ برای حرکت افقی

با استفاده از الگوريتمهای شکل 6و شکل 7و بر اساس مدارات شکل،5
جهت چرخش موتور به چپ يا راست تعیین میگردد.
شکل 3شماتیک و شکل قرار گرفتن تیغه و مقاومت برای تعقیب خورشید در راستای
افقی

شکل 4قرار گرفتن تیغه و مقاومت برای تعقیب خورشید در راستای عمودی
شکل 6الگوريتم تعیین جهت چرخش چپگرد موتور افقی
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موتور افقي ،چپگرد

موتور عمودي ،باالگرد

شکل 7الگوريتم تعیین جهت چرخش راستگرد موتور افقی

تفاضل مقدار حسگرها چپ و راست تیغه در حرکت افقی و حسگرهای باال و
پايین تیغه در حرکت عمودی با  Difمشخص میشود .در واقع  Difبرابر است
با حاصل تفريق(Rحسگر )Rightاز (Lحسگر )Leftو لذا نتیجهی  Difمیتواند
مثبت يا منفی باشد ( .)Dif= L-Rاز منفی و مثبت شدن مقدار  ،Difجهت
حرکت موتور به سمت چپ يا راست مشخص میگردد .به اين صورت که اگر
 ،Difمنفی شود ،مقدار  Rبزرگتر ازمقدار  Lاست و لذا حسگر سمت چپ در
نور قرار دارد و موتور چپگرد (چرخش به سمت حسگری که در نور قرار دارد)

شروع به چرخش میکند ،Dif .در حرکت عمودی برابر است با حاصل تفريق

شدت نور دريافتی حسگر  )Down(dاز شدت نور دريافتی حسگر
( .)Dif=u-dدر اين پروژه ابتدا سامانه در نرم افزار  proteusشبیهسازی شد و
پس از بررسی صحت عملکرد شبیهسازی شدهی آن ،مدار بر روی برد پیاده
گرديد .همانگونه که در شکل ۸مشاهده میشود در شبیهسازی شدهی سامانه-
ی تعقیبکننده ،در گوشه سمت راست صفحهی  ،LCDحرکت چپگرد ()ml
يا راستگرد موتور( )mrو همچنین باالگرد( )muيا پايینگرد موتور( ،)mdنشان
داده میشود.
)Up( u

شکل 8نمايش حرکت عمودی و افقی در نرمافزارproteus

حسگرهای  ،LDRحساسیت بسیاری به نور دارند و با وجود تنظیم
پتاسیومترهای آنها ،در شرايط نوری يکسان ،مقدار مقاومت آنها دقیقا با هم
برابر نخواهد بود .به عبارت ديگر ،ممکن است دو حسگر مربوط به حرکت افقی
در شرايط محیطی و نوری کامال يکسان قرار داشته باشند ولیکن مقدار  RوL
نشان داده بر روی  LCDدقیقا برابر نباشد و لذا مقدار  Difحاصل از تفاضل
مقادير  Rو ،Lعددی مثبت يا منفی شود .در اين صورت سامانه به اشتباه ،به
موتور فرمان حرکت میدهد .برای جلوگیری از اين اشتباه ،بايد قبل از فرمان
روشن شدن موتورها ،برای حسگرها محدودهی خالص تعريف شود؛ به طوری-
که اگر تفاضل مقدار نشان داده شده توسط دو حسگر ( ،)Difدر اين محدوده
باشد ،هنوز دو حسگر در شرايط يکسان فرض شود و موتورها همچنان خاموش
بمانند .بدين منظور در شروع کار ،بهوسیلهی کلیدهای تعبیه شده و با تنظیم
چهار مقدار  dif top l-r ،dif min u-d ،dif min l-rو  ،dif top u-dمحدودهی
آزادی و خالص حسگرها مشخص گرديد .در شکل ،9شرايط شروع به چرخش
موتورها و جهت چرخش آنها به صورت مختصر آورده شده است.

شکل 9شرايط روشن و خاموش بودن موتورها و جهت چرخش آنها
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الزم به ذکر است که مقادير dif min l-rو  dif min u-dبا عدد منفی مقادير
 dif top u-dو  dif top l-rبا عدد مثبت تعیین میشود dif min u-dحد پايین
تفاضل دو حسگر برای حرکت عمودی dif min l-r ،حد پايین تفاضل دوحسگر
برای حرکت افقی dif top u-d ،حد باالی تفاضل دو حسگر برای حرکت عمودی
و  dif top l-rحد باالی تفاضل دو حسگر برای حرکت افقی است.
دقت کنید که فاصلهی قرار گرفتن دو حسگر از تیغهی بین آنها و ارتفاع
تیغه ،حداقل زاويهای که سامانه به آن پاسخ میدهد و در واقع دقت سامانه را
تعیین میکند(.شکل)10

 4-1يافتن مسیر حرکت خورشید با استفاده از معادالت حرکت خورشید

با استفاده از معادالت حرکت خورشید و بر اساس زمان ،طول و عرض
جغرافیايی و با داشتن( Nتعداد روز از اول ژانويه) ،میتوان زوايای سمت و
ارتفاع را مطابق زير يافت].[۸،7
()3

)(degree

)360(𝑁𝑁−1

)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑( ൌ365.242

ʹ1ൌͲǤʹͷͺ −ǤͶͳ−͵ǤͶͺ ʹ−ͻǤʹʹͺ

()4



)(miutes


)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙–𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(
ൌ
15

()5
()2

()7

(hours

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

 ൌ 60

()6

)−(hours

)ω =ͳͷሺ−ͳʹሻ(degree

()۸
شکل 10تعیین حداقل زاويهای که سامانه به آن واکنش نشان میدهد.

 :θحداقل تغییر زاويهی موقعیت خورشید که سامانهی تعقیبکننده به آن
واکنش نشان میدهد.
 : Lفاصلهی هر حسگر تا تیغه
 :Hارتفاع تیغه
چنانچه طول تیغه زياد و فاصلهی حسگرها تا تیغه کم باشد حداقل زاويهی
قابل تشخیص برای تعقیبکنندهی خورشیدی کمتر و دقت دستگاه تعقیب-
کننده بیشتر میشود .به طوری که اگر برای تعقیب خورشید در راستای افق،
تیغهای کدر به ارتفاع  10سانتیمتر ،عرض  5سانتیمتر و ضخامت  5میلیمتر
به صورت عمودی نصب میگردد به طوریکه فاصلهی هر حسگر تا تیغه 0/5
میلیمتر میباشد در اين صورت حداقل زاويهای که سامانه به آن واکنش نشان
میدهد  0/3درجه بهدست میآيد.
-4

تعقیب خورشید در شرايط نامساعد جوي( روز و ابري)

زمانیکه میانگین نور دريافتی توسط دو حسگر بین مقادير  Xو Yباشد ،يعنی
روشنايی محیط ،از حد روشنايی روز کمتر و از حد روشنايی شب بیشتر است،
شرايط آب و هوايی ،روز و ابری است .در اين صورت چنانچه برای سامانهی
تعقیبکننده ،از الگوريتم مشروح در قسمت قبل (الگوريتم شکل )9استفاده
شود ،چون دو حسگر چپ و راست در شرايط نوری تقريبا يکسان قرار دارند،
حسگرها توانايی تشخیص ندارند و موتور خاموش میماند و پس از مدتی
دستگاه خورشیدی کامال از راستای خورشید دور میشود و در صورت طوالنی
بودن ابری بودن آسمان ،احتمال دارد با کنار رفتن ابر و تابش خورشید ،سامانه
پشت به خورشید قرار گیرد و حسگرها نتوانند خورشید را بیابند .لذا برای
شرايط جوی روز و ابری ،سامانهی تعقیبکننده بر اساس معادالت حرکت
خورشید طراحی میشود .با داشتن معادالت حرکت خورشید ،در هر زمان و
تاريخ و مکان جغرافیايی ،دو زاويهی سمت و ارتفاع بهدست میآيد که با
داشتن اين زوايا ،میتوان موقعیت خورشید را در آسمان بیابیم.

1. Equation of Time
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()10

 sinδ =ͲǤ͵ͻͻͷ
ሾͲǤͻͺͷ͵ሺ−ͳ͵ሻሿ

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝛼𝛼) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−1 [𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛿𝛿 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑 +
(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛿𝛿 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜔𝜔] )9

𝜔𝜔 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛿𝛿 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛿𝛿 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑−
[ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −1
]
𝛼𝛼 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 = Nتعداد روز با احتساب از اول ژانويه
 = Local longitudeطول جغرافیايی محل

= )∅( 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ

) =LSTM (longitude of Standard time zone meridianنصف النهار
استاندارد محلی (برای ايران  52/5درجه)
 = tزمان رسمی کشور
𝜑𝜑 = عرض جغرافیايی محل
 = δزاويه میل
 = ωزاويهی ساعتی
 = EOTمعادلهی زمان
) Elevation(αزاويهی ارتفاع
)∅( azimuthزاويهی سمت
پارامترهای استفاده شده در معادالت حرکت خورشید ،دارای مفاهیم
خورشیدشناسی به شرح زير میباشند:
 = LSTMيک يا چند نصفالنهار که فاصهشان تا نصفالنهار مبدا ،مضرب
صحیحی از  7درجه و  30دقیقهی کمانی باشد ،بهعنوان نصفالنهار استاندارد
يک کشور يا منطقه ( )LSTMشناخته میشود .نصفالنهار استاندارد ايران
52درجه و  30دقیقه شرقی است.
 = EOTزمانی که ساعتهای رسمی نشان میدهند براساس وجود يک
خورشید فرضی است که با سرعت متوسط در آسمان حرکت میکند .تفاوت
اين زمان با زمانی که ساعتهای آفتابی نشان میدهند ،معادله زمان ((EOT
نام دارد.
2
( ωزاويهی ساعتی) = دايرهی ساعتی ،دايره عظیمهای است که از جسم
مورد نظر ،قطب شمال و قطب جنوب آسمان میگذرد .دايرهی ساعتی ،مشابه
نصفالنهارها بر روی زمین است .زاويهی ساعتی ،فاصلهی زاويهای دايرهی

2. Hour angle
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ساعتی خورشید و نصفالنهار سماوی بر روی استوای سماوی به سمت غرب
آسمان است.
 = δمیل خورشید در حقیقت فاصلهی زاويهای بین خورشید واستوای
سماوی(به عنوان مبداء) است .در شکل ،11زوايای سمت و ارتفاع نشان داده
شده است.

عالوه بر موارد ذکر شده ،ويدئوها ،فیلمها و نرمافزارهای نجوم و
خورشیدشناسی بسیاری در مورد حرکت خورشید و ويژگیهای آن موجود

است که با تعیین مشخصات اولیه شامل تاريخ ،زمان و موقعیت جغرافیايی ،دو
زاويهی سمت و ارتفاع استخراج میگردد .در جدول  1نتايج حاصل از شبیه-
سازی در کنار نتايج حاصل از نرمافزار نجوم برای تاريخ و ساعات مختلف و طول
و عرض جغرافیايی کشور ايران (طول جغرافیايی 51/66:و عرض
جغرافیايی )32/61:آورده شده است تا دقت عملکرد شبیهسازی مشخص گردد.
عالوه بر اين برای مقايسهی بهتر ،در نمودارهای شکل ،12زوايای سمت و ارتفاع
حاصل از شبیهسازی و نرمافزار نجوم در  N=200در کنار هم آورده شده است.
جدول 1مقايسهی زوايای خورشیدی حاصل از شبیهسازی با مقادير دقیق آنها
N

تاريخ

زمان
(ساعت)

شکل 11زوايای سمت و ارتفاع][7

 4-2بررسي دقت زواياي خورشیدي حاصل از شبیهسازي با مقادير دقیق آن-

ها

ژانويه

8
12
16
8
12
16

16/7
44/1
16/7
10/3
34/4
10/3

19/8
44/2
13/7
9 /6
34/7
10/9

118
170/7
241/9
125/6
171/9
234/3

16

14

فوريه
جوالی
اکتبر

تغییرات زاويه ارتفاع
100
80
60
40
20
10

12

8

زاويه(درجه)

Solar Sunseeker
Sun Surveyor
Helios Sun Position
Sonnenbahn Indikator Pro
Pilkington Sun Angle Calculator
SolarTrack, Solmetric iSV
Sun Position, etc

120/9
185/5
244/3
125/3
179
233/5

8
12
16
8
12
16

17/5
45/4
17/6
35/5
76/8
35/5

15/7
46/6
20/9
34/5
78
37/1

1
0

114/2
175/1
241/4
85/9
172/8
272/4

0

زمان(ثانیه)

نتیجه شبیه سازی

نتیجه نرم افزار نجوم

تغییرات زاويه سمت

16

14

نتیجه نرم افزار نجوم

12
زمان(ثانیه)

10

8

300
250
200
150
100
50
0

زاويه(درجه)

انواع وبسايتها و نرمافزارها وجود دارند که با استفاده از امکاناتی که در آنها
برای تنظیم موقعیت جغرافیايی و زمان وجود دارد ،میتوان دو زاويهی سمت
و ارتفاع را يافت .از آن جمله میتوان به موارد زير اشاره کرد:
در سايت  ،www.sunearthtools.comتمهیدات خوبی در زمینهی
خورشیدشناسی وجود دارد .در قسمتی از سايت با تنظیم موقعیت جغرافیايی،
دو زاويهی سمت و ارتفاع ،مسیر حرکت خورشید ،تغییرات زوايای خورشیدی
در طول روز و ...يافته میشود .در سايت مذکور اين امکان وجود دارد که مقدار
انتشار  CO2برای تولید هر کیلووات ساعت برق ،هزينههای مصروف در
استفاده از سلولهای فتوولتائیک و زمان برگشت سرمايه در هنگام استفاده از
سلولهای فتوولتائیک ( )PVرا بهدست آورد.
در وبسايت  ،http://www.suncalc.netبا تعیین موقعیت مکان جغرافیايی با
استفاده از ،GPS1مشخصات خورشیدی ،شامل زمان طلوع و غروب خورشید،
طول روز و ...بهدست میآيد.
در وبسايت  ،http://10k.aneventapart.com/2/Uploads/660/میتوان به
صورت  onlineحرکت خورشید را با توجه به فصل سال و برای زمانهای
مختلف ،مشاهده کرد.
در وبسايت  http://wiki.naturalfrequency.com/wiki/SolarToolابزارهای
تحلیل خورشید آمده است.
نرم افزارهای موبايل و تبلت نیز وجود دارد که برای تحلیل مسیر خورشید از
ديد ناظر ،بهکار میرود که عبارتند از:
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نتیجه شبیه سازی
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تا به اينجا با استفاده از معادالت مسیرحرکت خورشید دو زاويه سمت و ارتفاع
بهدست آمده است و میبايست بر روی سامانهی خورشیدی،سامانهی تشخیص
و شناسايی زاويه نصب گردد .لذا برای تشخیص زاويه ،سامانهی اپتوکانتر و
پره را به آن اضافه میکنیم .اپتوکانتر يک قطعه الکترونیکی  Uشکل است.
همانگونه که در شکل12مشاهده میکنید؛ اين ICکوچک ،دارای فرستنده و
گیرنده است .فرستندهی نوری ،نور را ارسال میکند و در سمت ديگر گیرنده،
نور را به طور پیوسته دريافت میکند .حال چنانچه چندپره ،بر روی محور
موتور به گونهای قرار گیرد که با حرکت موتور ،چندپره بچرخد و پرههای آن
از بین دهانهی Uشکل اپتوکانتر عبور کند ،با هر بار عبور پرهها از بین دهانهی
اپتوکانتر ،ارتباط نوری فرستنده و گیرندهی نور در اپتوکانتر قطع شده و به
اين ترتیب يک پالس ايجاد میشود و از شمارش تعداد پالسها میتوان تعداد
دور موتور را به دست آورد(شکل.)13

سپس خاموش میشود  .حسگرهای  LDRتفاوت بین نور طبیعی خورشید و
نور مصنوعی ناشی از وسايل روشنايی را تشخیص نمیدهند لذا ممکن است نور
ناشی از وسايل روشنايی در شب باعث شود حسگرها ،موقعیت زمانی را روز
تشخیص دهند و سامانه خاموش نشود .برای جلوگیری از اين اختالل و اطمینان
از قطع سامانه در شب ،زمان طلوع و غروب خورشید به عنوان قطع و وصل برق
سامانه تعیین میگردد .به عبارت بهتر ،همزمان با طلوع خورشید ،برق سامانه
وصل میشود و در ابتدای شب ،پس از بازگشت سامانهی خورشیدی به شرق و
خاموش شدن سامانه ،با دريافت زمان غروب خورشید ،برق سامانه نیز قطع
میگردد.
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شکل 13اپتوکانتر و چندپرمناسب جهت تشخیص زاويه

الزم به ذکر است که چندپر را می توانستیم به يکی از حالتهای (الف) يا
(ب) در شکل  ،13طراحی کنیم .اگر از چندپر (الف) استفاده کنیم با توجه به
اينکه فاصلهی دهانهی اپتوکانتر( (.6cmاست برای اينکه اپتوکانتر چرخش
چندپر را حس کند ضخامت گوشتهی چندپر (که در اينجا  .9cmاست) می-
بايست کمتر از  .6cmباشد که اين امر باعث استحکام کم و شکنندگی چندپر
میگردد و عالوه بر آن ،احتمال خطا در تشخیص چرخ پرهها زياد است لذا
از چندپر (ب) استفاده کرديم.

 -5عملکرد سامانهي تعقیبکننده در شب

چنانچه دو حسگر تشخیص وضعیت شرايط محیط ،وضعیت را شب تشخیص
دهند ،با حرکت معکوس موتور ،سامانه به مکان اولش در شرق باز میگردد و
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