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در افزايش راندمان نيروگاههاي  تاثير سيستم ردياب خورشيديبررسي 

  خورشيدي

  

  حسن صادقپور      غالمرضا كرميان      محمد فخرالدين ييالقي

  

  مشهد ،خراسان يشركت برق منطقه ا

 

 چكيده

از جملـه  ولتاييـك  فتوامروزه انرژي خورشيدي به عنوان يكي از منابع تجديد پذير مورد توجه زيادي قرار دارد و نيروگاههاي 

در سطح جهان پروژه هاي زيادي نيز اجرا شده . مي كندكه انرژي خورشيد را مستقيماً به انرژي الكتريكي تبديل  هستند ي هاي سيستم

ـ مجهز از جمله اين پروژه ها، نيروگاه خورشيدي مشهد است كه . و يا در دست مطالعه و اجرا است -مـي يدي به سيستم ردياب خورش

از آنجاييكه ميزان توليد اين نوع نيروگاهها به زاويه تابش خورشيد وابسته است، در اين مقاله ضمن معرفي اين پروژه به اهميت . باشد

  .نوع نيروگاهها مورد بررسي قرار خواهيم دادسيستم ردياب خورشيدي اشاره خواهيم كرد و وجود آن را در افزايش توليد اين 

  

 سيستم ردياب خورشيدي، انرژي هاي تجديد پذير، نيروگاه خورشيدي: يديكل يواژه ها

 

 

 مقدمه -1

 گذشـته  دهـه  چنـد  طـي  جهاني، رسيده ثبت به آمارهاي طبق

 در .است يافته افزايش هاي مالحظ قابل مقدار به جهان در انرژي تقاضاي

 كـه  اسـت  بودهGigatoe 3.3  جهان انرژي مصرف الديمي 1960 سال

 رقـم  اين. است گرديده بالغ  12Gigatoe حدود 2010 سال در رقم اين

 م نشان ارقام اين .يافت خواهد افزايش  Gigatoe 14 به 2020  سال در

 و رفت خواهد باالتر آينده ههاي ده در جهان انرژي مصرف ميزان كه يدهد

 در فسـيلي  انرژيهـاي  منـابع  آيـا  كه باشد مي مطرح مهم سؤال اين بالطبع

 خواهـد  توسعه و تكامل بقاء، براي جهان انرژي نياز جوابگوي آينده قرنهاي

تـر  هاي اخيـر و از همـه مهـم   بحران جهاني انرژي در سال [1]خير؟  يا بود

حفاظت از اليه اوزون با كاهش انتشار گازهاي آالينده و بـاال رفـتن   موضوع 

هاي قطبـي، كشـورهاي مختلـف را بـر آن     زمين و باز شدن يخ يدماي كره

تـر محـيط زيسـت جـايگزين     داشته تا به منظور جلـوگيري از تخريـب بـيش   

هاي از اين رو استفاده از انرژي. هاي فسيلي برگزينندمناسبي را براي سوخت

 ترغيب تر قرار داده و در اغلب كشورها به منظورپذير را مورد توجه بيشتجديد

به عنوان مثـال در   .نمايندهاي تشويقي را اعمال ميخش خصوصي سياستب

انتاريوي كانادا هزينه برق مصرفي براي منازل مسكوني هر كيلووات سـاعت  

هـاي  باشـد در حـالي كـه دولـت، بـرق توليـدي از طريـق پانـل        سنت مي 8

 80شوند بـا قيمـت   خورشيدي را كه بر روي سقف منازل مسكوني نصب مي

  .[2]نمايدبه ازاء هر كيلووات ساعت خريداري مي سنت

 اسـتانداردهاي  به شده، گرفته كار به تمهيدات علي رغم اخير دهه چند طي

و از طرفـي ديگـر    [1]ايم  -نيافته دست H2S و CO2 حذف در قبول قابل

تـا   باعـث شـده   -فسيلي  –ترس و نگراني ناشي از اتمام انرژي هاي سنتي 

 انهاي بين المللي به منابع تجديـد پـذير بيشـتر شـود و     توجه كشورها و سازم

 خـود را در  ين انـرژ ينده تامياز افق آ ياز كشورها بخش قابل توجه ياريبس

شايد بتوان كشور آلمان را به عنوان موفق ترين الگو  ؛اين نوع انرژي ها ببينند

ايـن كشـور در اوايـل دهـه     . براي توسعه انرژيهاي تجديد پذير معرفـي كـرد  

، بطور بالقوه داراي هيچگونه منـابع تجديدپـذيري نبـود و از ديـدگاه     1990

بيشتر مردم آلمان، احتمال اينكه اين كشور بتواند در زمره كشورهاي پيشـتاز  

با اين حال، . دارنده منابع انرژي تجديدپذير باشد، بسيار بعيد به نظر مي رسيد

زمينه تـأمين انـرژي    در پايان يك دهه كشور آلمان به يك كشور پيشگام در

تجديدپذير با صنعت چند صد ميليارد دالري و صـدها هـزار مشـاغل جديـد،     

  .[3]مبدل شد

منابع تجديدپذير عبارتند از انرژي خورشـيد، بـاد، زمـين گرمـايي، بيومـاس،      

 –فراتر از قرن  –عقيده غالب نيز بر اين است كه در دراز مدت  ... .دريايي و 

ورد قسـمت اعظـم احتياجـات    آپتانسيل الزم براي برانواع انرژي خورشيدي ، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


اما در كوتاه مدت سهم انرژي خورشيدي و منـابع ديگـر    انرژي جهان را دارد

امروزه بسياري از كشورها سرمايه گذاري هـاي زيـادي   . ار كم خواهد بوديبس

در شـهرك  در آلمان و از جمله . در استفاده از انرژي خورشيدي انجام داده اند

هاي  سلول(فتوولتائيك پيشرفته  مدول 57912حدود  1ارين پاكينگباو -لو

پارك خورشيدي بـا  اين . نصب شده است كيلومتر 75و با طول  ) خورشيدي

ترين نيروگاه خورشيدي فتوولتائيك  اكنون بزرگ هم مگاوات 10پيك قدرت 

برداري  به بهره 2006آوريل  27در كه . جهان است اي در سراسر يك قطعه

 .مارس به طور كامل به شبكه بـرق سراسـري وصـل شـد     16 و در   هرسيد

هــاي تجديدپــذير در حــال  بيــان ايــن حقيقــت كــه انــرژي بنــابراين بــراي

ايـن  . اي هستند دليل خوبي اسـت  هسته شدن منابع انرژي فسيلي و جايگزين

. مي كنداكسيد كربن در سال جلوگيري  تن گاز دي 10000از توليد نيروگاه 

كربني است كـه توسـط درختـان     اكسيد مربوط به دي CO2 گاز ميزان اين

هـاي ايـن    مساحت كل مـدول . شود مي هكتار جذب 1000جنگل با وسعت 

  .[2]متر مربع است 75000هكتار يا  5/7نيروگاه 

درجه شـمالي قـرار    45تا  25 عرض جغرافياييخوشبختانه كشور ما در مدار

بين نقاط جهان در باالترين رده  گرفته كه به لحاظ دريافت انرژي خورشيد در

ـ لذا از آنجا كه خورشيد به عنوان بزرگ. قرار دارد رين منبـع رايگـان تـامين    ت

آيد، استفاده از انرژي خورشيد نه فقط ضروري ي زمين به شمار ميانرژي كره

بايد با برنامه ريزي مناسب نسبت به احداث باشد و لذا بلكه اجتناب ناپذير مي

 پژوهش هاي مختلفي انجـام  كنون البته تا .هاي خورشيدي اقدام شودنيروگاه

ي هايي به صورت پراكنده در زمينهو در نقاط معدودي از كشور فعاليتگرفته 

ت توليـد  هاي خورشيدي شروع گرديده و پروژه هاي عملي با قابليپانل نصب

ي ايـن صـنعت، بايـد از    تجاري انجام گرفته كه باتوجـه بـه توسـعه فزاينـده    

اجـرا  پـروژه  از جمله مي توان بـه   .ي ملّي برخوردار گرددعزم و اراده ،حمايت

. شده در شركت برق منطقه اي خراسان اشاره كرد كه مد نظر اين مقاله است

پرداخت و سپس با توجـه بـه    رفي اين پروژه خواهيمر اين مقاله ابتدا به  معد

اين نيروگاه با قابليت ردياب خورشيدي نصب شده، به بررسي نقش اين اينكه 

   .سيستم در افزايش راندمان انرژي توليدي خواهيم پرداخت
  

  برق خورشيدي  -2
استفاده از انرژي خورشيدي به عنوان يك منبع عظيم انرژي بـه تـاريخ بشـر    

يروگاههاي  خورشيدي در مقابل ديگـر انـواع آن   مزاياي نامروزه . رددگبرمي 

 هاي شبكه تأمين زيست، امكان محيط آلودگي عدم. بركسي پوشيده نيست

راه نصـب و  ،طراحـي  زمـان  بودن كوتاه و كم استهالك اي،ناحيه و كوچك

انـدك بـه تعميـر و     نيـاز  و انـرژي  تبديل يندآرف عدم آلودگي صوتي اندازي،

 كـم  وزن بدليل آسان ونقل حمل و ،زاء متحركاج نداشتن بدليل نگهداري

از استفاده از سيستم هاي مختلف مي توان  با. آن استاز جمله مزاياي اجزاء 

كـه در دو گـروه كلـي قابـل      بـرد  بهـره  متفاوت مقاصد برايخورشيد  انرژي

 :تقسبم اند

  خورشيد حرارتي انرژي از استفاده -1

   الكتريسيته به ورشيدخ پرتوهاي از حاصل نور مستقيم تبديل -2

در دسته اول انرژي خورشيد توسط مبدل ها به انرژي حرارني تبديل شـده و  

مورد استفاده قرار مي گيرد؛ اما در  نيروگاهي و صنعتي خانگي، مصارفبراي 

انرژي خورشيد را به  فتوولتائيك تاتجهيز -كه مد نظر ما هستند  –نوع دوم 

                                                 
1
 (Lower- Bavariantown of Pocking) 

ن يك منبـع الكتريكـي بهـره بـرداري مـي      الكتريسيته تبديل كرده و به عنوا

  . شوند

فتوولتاييك به سيستمي گفته مي شود كـه انـرژي خورشـيد را مسـتقيماً بـه      

يند ترموديناميـك  آبدون استفاده از فر كاراين  وانرژي الكتريكي تبديل كرده 

 25تـا   5يا سيال عامل، انرژي تشعشعي فوتونهاي نور خورشيد بـا رانـدمان   

 سـلول عنصر اصلي آنها . به انرژي الكتريكي تبديل مي شود درصد، مستقيماً

 مي ساخته سيليكن جنس  n-pهادي  نيمه يك پيوند ازو  است خورشيدي

 توليـد  سـبب  خورشـيدي  سـلول  بـه  خورشـيد  نور هاي فوتون برخورد. شود

 الكتريكـي  جريـان  الكتريكـي،  بار اتصال با و گشته هادي نيمه در الكترون

 (1 ) شكل در خورشيدي سلول يك در انرژي تبديل يندآفر .شود مي جاري

   . [3]نشان داده شده است

  
  نحوه تبديل انرژي در سلول خورشيدي -1شكل 

  

 توليد ولت 6/0تا  5/0بين  ولتاژي سيليكن، جنس از خورشيدي سلول يك

 خورشيدي ماژول يك در را سلولها از زيادي تعداد دليل همين به و كند مي

 .شود حاصل بيشتري ولتاژ سطح تا كنند مي متصل سري صورت به

 مجموعه شود، تأمين الكتريكي بار نياز مورد جريان و ولتاژ سطح اينكه براي

 اين و شوند مي متصل موازي و سري بصورت خورشيدي هاي ماژول از اي

  .آوردمي  بوجود خورشيدي آرايه يك ، 2 شكل مانند مجموعه

  

  
  

  ماژول و آرايه خورشيدينمايي از يك سلول،  – 2شكل

  

  انرژي توليدي سيستم هاي فتوولتاييك -2-1
خروجـي آرايـه هـاي    اسـت بـا   انرژي توليدي سيستم هاي فتوولتاييك برابر 

كـه ناشـي از    حاصل از استهالك در جريـان توليـد  تلفات فتوولتاييك منهاي 

در طـول شـبانه روز از    ي فتوولتاييـك هـا سيسـتم  . عوامل مختلفي مي باشد

با طلوع خورشيد توليد . ات اوليه صبح تا غروب مي توانند برق توليد كنندساع

خـود مـي رسـند و نهايتـا بـا      حداكثر برق آغاز مي شود و در ساعات ظهر به 

ر صورت ابري بودن هوا نيز مي د .متوقف مي گرددتوليد آنها غروب خورشيد 

ر يك روز بسيار د .توانند برق توليد كنند، هر چند خروجي آنها كاهش مي يابد

درصـد نـور    10تـا   5ابري كم نور، يك سيستم فتوولتائيـك ممكـن اسـت    
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خورشيد در روزهاي عادي را دريافت دارد، به طبع خروجي آن نيز بـه همـان   

  .ميزان كم خواهد شد

 خورشيدي انرژي جذب در تابش زاويه تأثير -2-2

 يـك  در خورشيدي واقـع  سلول در شده توليد الكتريكي جريان

به  توجه ، باددار بستگي نيز سلول بر سطح خورشيد نور تابش زاويه به ايه،آر

 )3(شـكل   .روز انرژي توليدي نيز متغير است طول در اينكه حركت خورشيد

 نور زاوية تابش در تغيير هنگامه ب خورشيدي سلول يك جريان خروجي تغيير

  .[5]شود  مي مشاهده آن بر

  

 
ل خورشيدي در اثر تغيير زاويه تابش نحوه تغيير جريان سلو -3شكل 

 نور خورشيد بر سطح سلول

باشد به گونـه اي كـه    متحرك خورشيدي آرايه يك اگربنابراين 

 با باشد، روز داشته طول تمامي در را خورشيد حركت مسير قابليت تعقيب كه

 روي بـر  خورشيد نور شعاع تابش عمودي بدليل ، )3(شكل منحني به توجه

 .خواهد نمود جذب را خورشيد نور انرژي حداكثر آرايه،سلولهاي  سطح

  انواع سيستم هاي ردياب -2-3
  :قابليت تعقيب مسير خورشيد دو نوع است

يك محوري، در اين نوع صفحات خورشـيدي نسـبت بـه طـول     

 .جغرافيايي مسير حركت خورشيد را دنبال مي كنند

ورشيد دو محوري، اين نوع ردياب ها عالوه بر حركت در جهت خ

وز، قابليت چرخش نسبت به  عرض جغرافيـايي را نيـز داشـته و بـا     ردر طول 

تغيير زاويه تابش خورشيد در طول سـال مـي تواننـد مسيرخورشـيد را دنبـال      

  .كنند

 

  مشهدالهيه نيروگاه خورشيدي  -3
ساختمان مركزي شـركت   كنارمشهد در الهيه نيروگاه خورشيدي 

برق روشنايي ساختمان شركت بـرق  برق منطقه اي خراسان و با هدف تامين 

فرهنـگ سـازي    خراسان، جلوگيري از انتشار آالينده هـاي محـيط زيسـت و   

 1390نصـب و از تيرمـاه    ،در كشورجهت استفاده از انرژي هاي تجديدپذير 

بـا  كيلـووات،   110وگـاه  ظرفيت اين نير. ه استمورد بهره برداري قرار گرفت

آرايـه فتوولتائيـك آن    18فاز اول در ه مي باشد ك خورشيديآرايه  45تعداد 

مجهـز بـه   و اين نيروگـاه بـا چنـين ظرفيتـي      .مورد استفاده قرار گرفته است

انرژي توليدي . شده است براي اولين باردر كشور اجرا ردياب خورشيدسيستم 

بـوده   90MWHبـالغ بـر    -91مهـر  -ون اين نيروگاه از ابنداي توليد تا كن

در ادامه .جلوگيري كرده است CO2از انتشار آالينده  50tonاست و معادل 

ابتدا به معرفي اين نيروگاه به لحاظ مشخصات، تجهيزات و سـاختار خـواهيم   

پرداخت، سپس با بررسي توليد آن به اهميت وجود سيسـتم رديـاب خـواهيم    

  .پرداخت

 

  
  

  اي خراسانشيدي الهيه در شركت برق منطقهنيروگاه خور -4شكل

  

  تجهيزات نيروگاه خورشيدي -3-1
 :اين نيروگاه شامل مواردزير است تجهيزات

هاي خورشـيدي كـه از جـنس سـليكون بـا تكنولـوژي       پانل -1

الكتريكي بـا  انرژي باشند، وظيفه تبديل انرژي خورشيدي به منوكريستال مي

آرايه نصب شده، و مجموعا در آن روي يك عدد  12ولتاژ مستقيم را دارند و 

هـاي خورشـيدي   پانـل  .اسـت استفاده قـرار گرفتـه    پانل مورد 216فاز اول 

باشد كه در هـر كـدام از   وات مي 200استفاده شده در اين نيروگاه هر كدام 

 59/0عدد سلول خورشيدي استفاده شده است و هر سلول داراي ولتـاژ   72

ولت و  08/40كه مجموعاً ولتاژ نامي هر پانل آمپر است  3/5ولت و جريان 

باشد كه با توجه به تغيير دما وات مي 200آمپر وتوان آن  99/4جريان نامي

 .باشدها به صورت سري مينحوه اتصال سلول. كندوشدت نور تغيير مي

بـه منظوردنبـال كـردن     ،شـيد تراكر يا سيسـتم رديـاب خور   -2

در  .ضعيت جذب حداكثر نور  قرار مي دهنـد موقيعت خورشيد، آرايه ها را در و

هاي سيستم تراكر استفاده شده در محل پروژه نمايش داده شده سازه 5شكل 

  .است

  

  
  

  هاي سيستم تراكرسازه - 5شكل 
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اينورتر يا مبدل كه وظيفه اصلي آن تبديل ولتاژ مستقيم بـه   -3

وات تكفـاز   كيلـو  7توان اين پروژه داراي ترهاي رباشد، اينوولتاژ متناوب مي

سه فـاز اسـتفاده    ، خروجي نيروگاه بصورت كه با استفاده از سه دستگاهاست 

هاي تراكر نصـب شـده   روي پايه . )هرتز 50ولت با فركانس  380(شود مي

درجـه   25دماي محيط  ،يابي به توان ناميآل براي دستشرايط ايده و است

   .باشدمي w/m21000سانتيگراد و شدت نور

4- SUNNY WEB BOX    ي دريافـت  ايـن تجهيـز وظيفـه

اطالعات انرژي توليدي، ميزان تابش خورشيد، سرعت باد، دماي محيط را به 

 .عهده دارد

5-  SUNNY SENSOR BOXگيــري ي انــدازهوظيفــه

  .ميزان شدت تابش خورشيد را به عهده دارد

6- SUNNY BEAM   وSUNNY MATRIX   وظيفـه  

 SUNNY SENSORاز اينـورتر و دسـتگاه   ارسـالي   اطالعـات نمـايش  

BOX  را برعهده دارند.  

  آرايش سيستم و آرايه ها -3-2
مـاژول اسـت كـه در شـكل     12هر آرايه شامل چنانكه ذكر شد 

-نشان داده شده، اين آرايه ها حول محور خود با حركت خورشيد گردش مـي 

تر ديگر يك راه دو اينورمهرسه آرايه به يك اينورتر متصل شده كه به . كنند

ه فاز توليد خود سو در مجموع دو سيستم  مي دهندتشكيل سيستم سه فاز را 

  .استمتصل  به شبكهارسال كرده و نهايتا را روي يك شين 

مـاژول روي صـفحه مربوطـه    يك نحوه قرار گرفتن  6در شكل 

  .نشان داده شده است

  

  
  نحوه قرار گرفتن ماژول روي صفحه متحرك -6شكل

  

  توليدبررسي  -3-3
 شود وتوليد نيروگاه با حداقل مقدار خود آغاز مي طلوع خورشيدبا 

و اين مقدار توليد تا يك ساعت . ساعت بعد به حداكثر خود مي رسددوحدودا 

نمـودار توليـدي    7در شـكل   .ادامه خواهد داشت خورشيدپيش از غروب نيم 

  .ترسيم شده استتابستاني انرژي در يك روز آفتابي 

نمودار توليد انرژی نيروگاه خورشيدی
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 اينورتر شماره 5

کل نيروگاه 

  
توسط يك اينورتر و كل نيروگاه در ساعتي نمودار انرژي  – 7شكل 

  يك روز

يـك اينـورتر و كـل    در روز مذكور، در هر ساعت انرژي خروجي 

چنانكـه مالحظـه   . و مطابق شكل فوق ثبت گرديـد  نيروگاه اندازه گيري شده

 .نيروگاه حداكثر توليد خود را داراست  17:30الي  9:30مي شود از ساعت 

. با توجه به فعال بودن سيستم ردياب خورشيد ثبت شده اسـت  اين اطالعات 

از ديدگاهي ديگر مي توان تغييرات انرژي توليدي در يك روز را نيز مالحظـه  

بر اساس مجموع انرژي توليدي از ابتداي روز تا سـاعت مـورد    8شكل . كرد

توسـط   315KWhنظر ترسيم شده، مشاهده مي شود كه در اين روز حـدود  

  .گاه توليد شده استاين نيرو

نمودار توليد انرژی نيروگاه خورشيدی   
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 اينورتر شماره 5

کل نيروگاه 

  
نمودار توليد انرژي از ابتداي روز توسط يك اينـورتر و كـل    – 8شكل 

  نيروگاه

  

نيروگاه در دو حالت با آرايه هـاي  توليد  مقايسه -3-4

  متحرك وثابت
در اين قسمت توليد نيروگاه را در دو حالت فعـال بـودن سيسـتم    

  :ردياب و غير فعال بودن آن بررسي مي كنيم

در اين حالت آرايه ها بـا تعقيـب مسـير    ستم ردياب فعال؛ سي -1

حركت خورشيد، بگونه اي حركت مي كنند تا تابش نور خورشـيد نسـبت بـه    

  .طول جغرافيايي عمود بتابد

بـوده و  ثابـت  آرايه ها در اين حالت سيستم ردياب غيرفعال؛  -2

 .وند كه هنگام ظهر تابش نور بر آن عمود باشدنه اي تنظيم مي شبگو

با توجه به شرايط فوق انرژي خروجي يك اينورتر را ثبت نموده و 

  . كرديمجمع آوري  1مطابق جدول 
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  ها اطالعات توليد در دو حالت متحرك و ثابت بودن آرايه - 1جدول 
  )تراكر غيرفعال(حالت دوم  )تراكر فعال(حالت اول  ساعت

7 1.74 0.27 

07:30 2.54 0.45 

8 4.9 1.5 

08:30 7.56 2.91 

9 9.88 4.36 

09:30 12.67 6.35 

10 15.66 8.71 

10:30 18.28 11.02 

11 21.32 13.76 

11:30 24.17 16.36 

12 27.1 19.03 

12:30 30 21.98 

13 33.87 25.58 

13:30 36.44 28.11 

14 39.17 30.65 

14:30 41.92 33.21 

15 44.65 35.46 

15:30 47.21 37.44 

16 49.84 39.18 

16:30 52.4 40.62 

17 54.72 41.76 

17:30 56.71 42.49 

18 58.29 42.9 

18:30 59.3 43.07 

19 59.6 43.14 

19:30 60 43.2 

  

آغـاز شـده و بتـدريج    هر دو حالت توليد در  خورشيد، باالآمدن با

نيز مشاهده مي شـود در حالـت    9اما همچنانكه در شكل   . افزايش مي يابد

علت را بايد در زاويه  و يش توليد نسبت به حالت دوم بيشتر استافزاروند اول 

  .دانستتابش نور خورشيد 
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سيستم ردياب فعال  

سيستم ردياب غير فعال   

  
  هاي متحرك و ثابتمقايسه توليد ساعتي در حالت با آرايه -9شكل

ها در مقابل زاويه در حالت اول بدليل قرار گرفتن آرايه

 امـا در . تابش، حداكثر انرژي ممكن از ابتداي روز توليد مي شود

-اواسط روز بدليل اينكه وضعيت هر دو حالت تقريبا يكسان مـي 

. شود ميزان توليد انرژي در هر دو حالت تقريبـا برابـر مـي شـود    

در . زاويه تابش در اين ساعات براي هر دو حالـت يكسـان اسـت   

هاي متحرك همچنان جهت خـود را  ساعات انتهاي روز كه آرايه

  . شودوليد بيشتر مياند مجددا تبا زاويه تابش حفظ نموده

اما اگر بخواهيم ميزان انرژي توليـدي را در طـول روز   

   .مراجعه مي كنيم 10بررسي كنيم به شكل 
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تراکر غير فعال  

تراکر فعال 

  
  هاي متحرك و ثابتبا آرايهدر حالت  يتوليدانرژي مقايسه  - 10شكل

  

 در يك اينورتر و در يك روزدر حالت اول مجموع انرژي توليدي 

-مـي  360KWHبراي كل نيروگـاه  قدار اين مكه  ؛گرديد 60KWHبرابر 

براي يـك اينـورتر   اين رقم الت دوم كه تراكر غير فعال گرديد، اما در ح. شود

مـي   259.2KWHشده است و براي كل نيروگاه برابـر   43.2KWHبرابر 

اين بدين معني است كه در صورت فعال بودن سيستم ردياب خورشـيد،  . شود

  .واهد يافتافزايش خ  38.9%توليد اين نيروگاه 

مقايسه اقتصادي نيروگاه در دو حالت بـا آرايـه    -3-5

  هاي متحرك وثابت
 3150رالغ بنيروگاه باين عمليات نصب و راه اندازي  ،هزينه كاال

بـا  . باشـد ردياب خورشيد نيز ميسيستم شامل هزينه كه ريال گرديد، ميليون 

سيسـتم رديـاب    نيروگاه، هزينه احداث نيروگـاه بـا    43.2kwتوجه به توان 

  . ريال مي باشدهزار  72 916خورشيدي به ازاي هر كيلووات 

اكچر رباشند با توجه به استاما در حالت دوم كه آرايه ها ثابت مي

ميليـون   2500بر هاي نيروگاه بالغ فلزي و فوندانسيون مورد نياز، كل هزينه

 870كيلو وات در اين حالت هزينه احداث نيروگاه به ازاي هر . گرددريال مي

  . باشدريال ميهزار  57

شود كه هزينه احداث نيروگاه در با مقايسه دو حالت مشخص مي

 آن از حالـت بـدون   26%حالتي كه از سيستم ردياب خورشيد استفاده شـود  

در بخش مقايسه توليد ديديم كه استفاده از سيسـتم   از طرفي. شودبيشتر مي

دهـد، بنـابراين اگـر در حالـت     يش ميافزا 38.9%تراكينگ ميزان توليد را 

بخواهيم توليد روزانه معادل حالت اول را داشـته باشـيم    سيستم ردياببدون 

در ايـن  . افـزايش يابـد   60kwبـه   43.2kwالزم است ظرفيت نيروگاه از 

 هـاي نيروگـاه از  مـورد نيـاز، هزينـه   صورت عالوه بر افزايش مساحت زمـين  

و معادل  يابدافزايش مي ريالميليون  3472بيش از ريال به  ميليون 2500

به لحاظ اقتصادي مقرون بـه  كه  .يابدهزينه احداث نيروگاه افزايش مي% 10

  .صرفه نيست

  

  نتيجه گيري -4
 امروزه نيروگاههاي  خورشيدي به دليل مزاياي خود از قبيل عدم

 اي، استهالكناحيه و كوچك هاي شبكه تأمين زيست، امكان محيط آلودگي

 تبديل فرايند بودن صدابي اندازي،راه نصب و طراحي زمان بودن كوتاه و كم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بسياري از كشورها نيز بخش قابـل  و  اندقرار گرفتهمورد توجه بسياري  انرژي

  .توجهي از افق آينده تامين انرژي خود را در آن ديده اند

هـاي  اسـت سي ي اي خراسـان نيـز در راسـتا   شركت برق منطقـه 

هـايي در  بر توجه به منابع تجديد پذير و توسـعه آن برنامـه  وزارت نيرو مبني 

انـدازي نيروگـاه   ازجمله نصب و راه. است دست مطالعه داشته و يا اجرا نموده

با قابليت سيستم ردياب خورشيد كه در نوع خود براي اولين بار در خورشيدي 

در اين مقاله ضـمن بررسـي و ارائـه مشخصـات ايـن      . كشور اجرا شده است

روگاه، به وجه تمايز اين نيروگاه با موارد مشابه، كه همـان سيسـتم رديـاب    ني

بررسي توليد اين نيروگاه در دو حالت فعال بـودن  . خورشيد است اشاره كرديم

ديـدگاه   است و از دوتراكر و غير فعال بودن آن از نكات قابل توجه اين مقاله 

كـه بـا توجـه بـه     داديم ميزان توليد و اقتصادي بودن طرح مورد بررسي قرار 

افزايش توليد و بدون افزايش زمين اشغال شده، هزينه سيسـتم رديـاب قابـل    

افزايش توليـد خـواهيم    38.9%افزايش هزينه اوليه،  26%با . توجيه است

  . داشت

  

  منابع 
  
  89سال چهارم، دي ماه  ،گستره انرژي، فرهاد محمدي   ]1[

  www.krec.ir/renewableسايت    ]2[

، سايت دفتر تنظيم مقررات و توسعه رقابت در بـازار آب و بـرق     ]3[

،  وضــعيت انرژيهــاي تجديدپــذير و راهكارهــائي جهــت بهبــود آن 

http://www.rcewm.moe.org.ir  

  1386، چاپ 103ماهنامه بولتن بين الملل، شماره    ]4[

آرايه فتوولتائيك متحرك  -مقبلي  ، دكترحسنوارطانيان رابرت   ]5[

جهت افـزايش تـوان خروجـي سـلولهاي خورشـيدي، هيجـدهمين       

  ،13منفرانس بين المللي برق، 

  الوگ مشخصات فني نيروگاه خورشيدي الهيه مشهدكات   ]6[
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