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 چکیده
در نیروگاههای دریافت کننده مرکزی، تعداد زیادی آینه که به آن ها هلیواستات گفته می شود نور خورشید را بر روی 

باالی یک برج مستقر است متمرکز می نمایند. برای کنترل آینه ها الزم است نحوه یک دریافت کننده مرکزی که در 

تغییر زوایای مشخصه هر هلیواستات در طول سال و روز محاسبه شود که این امر امکان بررسی عوامل موثر بر عملکرد 

ت چنین نیروگاهی را در بر نوری میدان را نیز فراهم می کند. از آن جا که میدان هلیواستات بخش اعظم هزینه ساخ

دارد، لذا طراحی میدان و در نتیجه بررسی عملکرد آن در شرایط متفاوت بسیار مهم می باشد. در این پژوهش، با استفاده 

ها به صورت تابعی از دو متغیر زمان و مکان )نسبت به  از هندسه برداری، روشی برای محاسبه زوایای مشخصه هلیوستات

ائه شده است. سپس با داشتن زوایای مشخصه در هر زمان و مکان، به طراحی میدان هلیوستات ار دریافت کننده(

پرداخته می شود. در نهایت با طراحی و یافتن راندمان میدان به عنوان پارامتر کلیدی، به امکان سنجی ساخت این نوع 

ه شهرهای ماهشهر، نهبندان، مرودشت، دلگان کنتایج نشان داد  نیروگاه ها در شهرهای مختلف ایران پرداخته خواهد شد.

 باشند.دارا میدر کشور ایران ها و ابرکوه بیشترین امکان را برای ساخت این نیروگاه

 

 

 ، زوایای مشخصهسنجیامکانمرکزی، میدان هلیواستات،  کنندهدریافتنیروگاه : کلیدی هایواژه
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 مقدمه

گرمایی خورشیدی هستند که  هاینیروگاهانواع  ترینمهممرکزی از جمله  کنندهدریافتخورشیدی  هاینیروگاه

بازده حرارتی خوو مورد توجه  باال و  های  ما به د یدن  کان رسییی یل ام تهبه دل ندقرارگرف گاه ا یه نیرو یده اول . ا

[. طر  1توسییط یک دانشییمند روس به نام باوم مشر  شیید   1956 مرکزی اولین بار در سییال کنندهدریافت

صورت بود که تعداد  شنهادی او به این  شتند، نور را بر روی  هایواگنینه که بر روی آ 1300پی کوچکی قرار دا

سال  .کردندمییک بویلر متمرکز  یک  سازیمدلپیوتری برای [ یک مدل کام2ونت هال و هیلدبرند   1976در 

سیییوخت  هاینیروگاهقابل رقابت بودن چنین نیروگاهی با  هاآن برآوردارائه کردند که  مگاواتی 500 نیروگاه

سیلی ر شان ف سال ریاز   .دادمیا ن ستات های واقع بر روی یک 3در همین  به مرکز پای برج را  دایرهنیم[ هلیوا

ستات روی  صورت تابعی از وقت روز و موقعیت هلیوا سمت را به  شیب و  سی کرد. او دو زاویه  ای بر دایرهنیمبرر

به  توانمیاز کارهای اجراشده در این زمینه  آورد. به دستیک عرض جغرافیایی خاص و یک روز خاص از سال 

 اشاره کرد. 1997در سال  (Solar twoو سوالرتو ) 1982آمریکا در سال  (Solar one) سوالر وان هاینیروگاه

خورشییید برای تولید توان اسییتفاده  تابش مسییتقیم یمؤلفهگرمایی خورشیییدی تنها از  هاینیروگاهاز آنجا که 

 جغرافیایی کمتر، نسبت تابش مستقیم به تابش کل هایعرضداشتن این نکته که غالباً در  و با در نظر کنندمی

شور ما ک کهآن ویژهبه. دهندمیدر مناطق جنوبی و خشک برتری خود را  بهتر نشان  هانیروگاهبیشتر است، این 

/2در کمربند آفتابی کره زمین قرار دارد )میانگین تابش در ایران حدود  mkWh2000 ست گفت در  توانمی(. ا

/2بیش از هاآنشیییرایط کنونی، در مناطقی که تابش خورشییییدی کل در  mkWh 1300  اسیییت، اسیییتفاده از

صادی  هاینیروگاه شیدی اقت ستحرارتی خور ستقیم به کل زیاد 4  ا شع م شع سبت ت شدمی[. در ایران ن و  با

، لذا برای تبدیل اسییتسییاعت در سییال نیز بیشییتر  2800همچنین سییاعات آفتابی در مناطقی از ایران حتی از 

شیدی به الکتریکی  صوصبهانرژی خور شبکه، یکی از بهترین  هاینیروگاه مورد در خ صل به   هازینهگبزرگ مت

 .باشدمیحرارتی خورشیدی  هاینیروگاهبرای ایران استفاده از 

صورت تابعی از دو متغیر  در این ستات به  ستات ها برای تعیین جهت هر هلیوا صه هلیوا شخ تحقیق، زوایای م

، راندمان آمدهدستبهخواهد آمد و سپس با توجه به زوایای  دست بهمکان و زمان با استفاده از هندسه برداری 

ستات با در نظر گرفتن  سبه خواهد گ تکتککلی میدان هلیو ستات ها محا  نجیسامکاندر انتها به ردید. هلیو

 مرکزی در شهرهای مختلف ایران پرداخته خواهد شد.  کنندهدریافتساخت نیروگاه 
 

 مدل ریاضی برای یافتن زوایای مشخصه هلیواستات

هر هلیواسییتات دارای دو درجه آزادی اسییت، پس در هر لحظه با تعیین دو  کنندهمنعکس ی از آنجا که صییفحه

ستات مشخص ایزاویهمختصه  دو مختصه  عنوان بهکه معموالٌ زاویه شیب و سمت  شودمی، وضعیت هر هلیوا

شیب ) .[5  شوندمیانتخاو  ایزاویه ست عبارت( زاویه  صفحه  ایزاویهاز  ا سشح افق  کنندهمنعکسکه  با 

ستای قائم سازدمی صفحه و را ست. به عبارتی دیگر، زاویه بین بردار عمود بر  سمتا ست  ایزاویه( ) . زاویه  ا

شمال به جنوو  ستای  صفحه با را صویر بردار عمود بر  صه، یک سازدمیکه ت شخ سبه دو زاویه م . برای محا

 Zدأ مختصات در پای برج و برج در امتداد محور مبکه  شودمیصورت زیر تعریف  دستگاه مختصات دکارتی به

 .باشدمیرو به غرو  Yبه سمت شمال و جهت مثبت  Xقرار دارد. محور 

ستوار است که بر  واساس محاسبه  ذکرشده[ 9در مرجع   هاآن یمحاسبه ینحوهقوانین دوگانه انعکاس ا

ست. شکل  ا s، 1مشابق 
   ستای تابش ست با طول واحد در را شید که جهتش به سمت خورشید خبرداری ا ور

r .اسییت
  متصییل  کنندهدریافتبا خشی که مرکز هلیواسییتات را به مرکز  راسییتاهمبرداری اسییت با طول واحد
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mو  کندمی
 اسییت که  ایگونهبهاسییت با طول اختیاری که راسییتایش عمود بر صییفحه آینه و جهتش  برداری

 مثبتی داشته باشد. Zمؤلفه 

 
دستگاه مختصات اصلی و بردارهای مورد استفاده 2شکل   

 

 :آیندمی دست بهزیر  صورتبه و، زاویه شدهگفتهحال با توجه به بردارهای 
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 مرکزی کنندهدریافتمراحل طراحی میدان هلیواستات در یک نیروگاه 

ست.   هایشیوهتاکنون  شده ا شنهاد  ستات پی  برای مقالهکه در این  ایشیوهزیادی برای آرایش میدان هلیوا

شعاعی  شیوه  شده  ستفاده  ست درمیانیکطراحی میدان ا سبت به دیگر  ا از عملکرد بهتری  هاچیدمانکه ن

 .دهدمیاز این طراحی را نشان  اینمونه 2شکل. [9-6است   برخوردار

 
[8] درمیانیکمیدان هلیواستات با آرایش شعاعی  2شکل   

 

و در ادامه  پردازیممیشیییده در تعیین آرایش هلیواسیییتات ها  کاربردهبهدر این قسیییمت ابتدا به معرفی زوایای 

 .شودمیچگونگی تعیین محل  هلیواستات ها شر  داده 
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 برای مشییخص کردن موقعیت(  Elevation angle) (T) ( و زاویه ارتفاع) در طراحی میدان، زاویه برخورد

آوردن  دست به. نحوه اندشدهدادهنشان  3که این زوایا در شکل  شوندمی کاربردهبههلیواستات در هر لحظه  هر

شد. زاویه ارتفاع که  ضیح داده  سمت قبل تو rزاویه بین بردار درواقعزاویه برخورد در ق


ستای قا  ستم ئو را از  ا

 :آیدمی دست بهرابشه زیر 

(3)  )(coscos. 1
zTT rorkr  

 

توسیییط  کنندهدریافتبرای ردیابی  الرأسسیییمتدر واقع زاویه برخورد و زاویه ارتفاع همانند زوایای شییییب و 

 و این زوایا از یکدیگر مستقل نیستند. باشندمیهلیواستات ها کافی 

 
شده در طراحی میدان کاربردهبهزوایای مشخصه هلیواستات  3شکل   

 

به عنوان شعاع ردیف اول، minRکه پس از انتخاو  استاساس آرایش هلیواستات ها در این شیوه بدین صورت 

تا ردیف اول چیدمان  گیرندمیدایره قرار  یکهلیواسیییتات ها در این ردیف مماس بر یکدیگر بر روی محیط 

شود. سداد ثابت ایجاد  ضریب ان ستات ها بر bf) سپس با در نظر گرفتن  شعاع دایره دوم که ردیف دوم هلیوا  ،)

سبه شودمیروی آن واقع  ستات ها  شدهمحا سداد مورد نظر گیرندمیکنار هم قرار  طوریو هلیوا  که مقدار ان

 :[8  برابر است با استضریب انسداد که برابر با نسبت مساحت بدون سایه به مساحت کل شود.  تأمین
(4)  
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ست.  Rکه در آن ستات ا شعاعی بین دو هلیوا صله  فا  شیب زمین سینوس زاویه برخورد، cos،زاویه  ک

DHs  یک فاصییله امن عالوهبهقشر مشییخصییه هر هلیواسییتات اسییت که برابر اسییت با قشر هر هلیواسییتات 

(Security distance). به عبارتی اگر قشر هر هلیواستات برابر باشد با: 
(5) 

LHwr1LHwrLHLWLHDH 222222  
ستات به ترتیب  LHو  LWکه در آن شندمیارتفاع و عرض هلیوا سبت ارتفاع به عرض wrو با ستن  DHs.ا

 :شودمیتعریف  به صورت زیر
(6) 

LHdswr1DHs 2 






   

 .اندشدهدادهنشان  4 در شکل پارامترهااین 

 
نمایی از دوایر هلیواستات  ها دارای قطر مشخصه  4شکل   
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 رابشه باال خواهیم داشت:از 

(7) LH
ds)wr1(2wr

)wrf(1
1

sintancosε

cosω
ΔR

2

b

T
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ستذکر این نکته مهم  سداد  ا سایه در برابر ان ست )این موضوع که  نظرصرفکه در طراحی میدان از اثر  شده ا

همچنین، در این  [.11اسییت   شییدهاثباتاسییت توسییط محققین زیادی  اغماضقابلاثر سییایه در برابر انسییداد 

فاصله شعاعی ممکن، که در این صورت  ترینکوچکپژوهش زاویه ی شیب زمین صفر در نظر گرفته شده است. 

 :آیدمی دست به، از رابشه زیر باشندمیهلیواستات ها بر یکدیگر مماس 

(8)  DHs)cos30(ΔRmin 

 :آیدمی دست بهکه از رابشه زیر TΔαهلیواستات ها از یکدیگر برابر است با  ایزاویهفاصله 

(9)  one(DHs/2)/Rz2tanΔα 1
T

  

صورت تعریف  Rzoneدر رابشه باال ستات ها در  شودمیبه این  سر هم در کنار هم  هایردیفکه هلیوا شت  پ

چیده شده تا جایی که بتوان در یک ردیف یک هلیواستات دیگر جای داد. در این مکان دیگر ناحیه اول به اتمام 

  .شودمیجدید حاصل  TΔαو در نتیجه یک  کنیممیجدید تعریف  Rzoneرسیده و یک

و  cosωبرای یافتن طرفیکزیرا از  .باشییدمینیاز به یک عملیات سییعی و خشا  ΔRدر اینجا برای پیداکردن 

Tε cos  نیاز به دانسییتن مکان هلیواسییتات ها یعنیΔR ،TΔα  وRmin  داریم و از طرف دیگر برای یافتن

ΔR  بایدcosω  وTε cos .شیم شته با ستات ها به اتمام  اینجادر  را در اختیار دا کار پیدا کردن آرایش هلیوا

 . رسدمینه رسیده و نوبت به پیدا کردن بازده و یافتن آرایش هلیواستات ها با توان بیشی

 [:10،12  شودمیبازده هر هلیواستات به صورت زیر تعریف 

(10) atspbf fff   cos  

ضییریب  atfضییریب انسییداد و  bf. اسییتگفته شیید بازده کسییینوسییی  قبالًکه  طورهمان cosωدر این رابشه 

 23یک روز صاف با قابلیت دید  برای وکه در فصل قبل توضیح داده شد  استپراکندگی جوی یا تضعیف شدن 

 [:6  آیدمی دست بهکیلومتر از رابشه زیر 
(11) 32 002845.0017.01046.099326.0 SSSfat   

 .استکیلومتر  برحسب کنندهدریافتفاصله هلیواستات تا  Sدر این رابشه 

spf ضییریب اسییپیلیج  (Spillage factor)  که کسییری از انرژی اسییت که از هلیواسییتات  شییودمینامیده

در یک هلیواستات از   تولیدشدهشار حرارتی  [.8  شودمیجذو  کنندهدریافتو در یک نقشه روی  شدهمنعکس

 [:12  آیدمی به دسترابشه زیر 
(12) )/(cos 2

, mWfffIP atsbspAm    

 برحسبنیز شار تشعشع خورشید I. استانسداد  -ضریب سایه sbfضریب بازتاو سشح و  در این رابشه 
2/ mW تیجه . در نندباشمی. چندین بازده دیگر نیز در تعیین شار حرارتی تولیدی هر هلیواستات مهم باشدمی

 [:13  شودمیشار کل برای یک هلیواستات به صورت زیر تعریف 
(13) )/( 2

,, mWPP stoRaveAmAtot    

( Field availability performance factor) میدان پذیریدسترسضریب عملکرد در  aveکه در این رابشه 

شامل  شودمینامیده  شدن و ... دارینگهکه  ست، از مدار خارج  [.14  شودمیدر نظر گرفته  %99که برابر با  ا

R  به شار حرارتی دریافتی از هلیواستات ها  شدهجذوکه برابر با نسبت شار حرارتی  است کنندهدریافتبازده

بازده تانک  sto[. 14  شودمیدر نظر گرفته  %88 در پروژه سوالر دو شدهانجام هایگیریاندازهکه طبق  است
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بنابراین شییدت تابش کل یک  [.14اسییت   شییدهمحاسییبه %99که برای تانک ذخیره نمک مذاو  اسییتذخیره 

 هلیواستات برابر است با:
(14) )(, WAPQ hAtotinc   

. شدت تابش حرارتی کل هلیواستات ها برابر با حاصل جمع شدت استمساحت هر هلیواستات  hAکه در آن 

 ها است: هلیواستات تکتکتابش 
(15) )(

1 ,, WQQ
n

i iinctotinc  
   

 [:15  آیدمی به دستاز رابشه زیر  کنندهدریافتدر  شدهجذوشدت تابش کل حرارتی 
(16) )(, WQQQQ emiconvtotincnet

   

ست کنندهدریافتضریب جذو که در آن از طریق انتقال حرارت جابجایی  شدهتلفشدت حرارت  convQ.ا

 :آیدمی به دستاست که از رابشه زیر 

(17) )W()TT(hAQ Awrconv 
 

که  باشدمیاجباری  -آزاد جاییجابهضریب انتقال حرارت ترکیبی  hو  کنندهدریافتمساحت  rAدر رابشه باال

 :شودمیبه صورت زیر تعریف 

(18) )( ncfc hhh   

 که در آن
(19) 426.0)(81.0 awnc TTh   

fch  هم برابر باnch  15  شودمیدر نظر گرفته.] emiQ  شع شع شدمیتوان حرارتی اتالفی از طریق ت که از  با

 [:16  شودمیرابشه زیر محاسبه 

(20) )()(
44

WTTAQ awaemi   

1067.5)/(و برابر با  باشییدمیثابت بولتزمن  در این رابشه  428 KmW  .اسییت  ضییریب صییدور وaA 

 .باشدمی (Aperture Area) کنندهدریافتمساحت دریچه 

 

 نتایج

ستات ها، نتایج این تحقیق با مرجع   منظوربه شخصه هلیوا صل از زوایای م سنجی نتایج حا [ که در آن 3اعتبار

ستات سه اندشدهواقعبه مرکز پای برج  دایرهنیمیک  روی برها  هلیوا ستات. اندشده، مقای ا، دو ه برای این هلیوا

، در قالب نمودارهایی دایرهنیمتابعی از وقت روز و موقعیت هلیواسییتات ها روی  صییورتبهزاویه شیییب و سییمت 

ه بویه شیب و سمت در برنامه کامپیوتری، نمودارهای مشابهی برای زا ذکرشدهاست. با اعمال شرایط  شدهارائه

 .دهندمین این نمودارها را نشا 5آمد. شکل  دست

  
 مختلف هلیواستات  هایموقعیتساعت روز برای  برحسبزاویه شیب الف( زاویه سمت ب( نمودار  5شکل 
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این نمودارها برای  0,35  ستاتی ست و برای هلیوا mکه بردار ا
 آن با خط عمود زاویه60 سازدمی 

سم  صحت کد  .اندشدهر سی  شتهجهت برر صل از این شدهنو سه 12با نتایج کوالدو   پژوهش، نتایج حا [ مقای

ست.  جدول  ستفادهثابت  پارامترهای 1شده ا شده  کاربردهبهمرکزی  کنندهدریافتدر طراحی نیروگاه  شدها

 PSA هاینیروگاهدیر در طراحی . بسیاری از این مقادهدمینشان  شدهاستفادهتوسط کوالدو را به همراه مرجع 

 .اندشدهآمریکا بکار برده  2اسپانیا و سوالر 
 

پارامترهای بکار برده شده جهت اعتبارسنجی نتایج 1جدول   

فرضپیشمقادیر   پارامترهای ثابت 

950.fb   ضریب انسداد 

mTHT 130  ارتفاع نوری برج 

mRmin 65  کمینه شعاع میدان 

2120mAh   مساحت هلیواستات 

mlh 120  ارتفاع هلیواستات 

1wr   نسبت پهنا به ارتفاع 
 در صد مساحت آیینه در هلیواستات 0.9583

PSA, Almerıa موقعیت 

2.51 mrad انحراف معیار شکل خورشید 
240mAr  کنندهدریافتمساحت    

225mAa  کنندهدریافتمساحت دریچه    

CTw  430 کنندهدریافتدمای دیواره    

CTa  25  دمای محیط 

 

یک مقدار بهینه برای این ضییریب  عنوانبهتوسییط دانشییگاه هوسییتون  %95توجه شییود که میزان انسییداد 

که  دهدمیمشالعه حاضر را نشان  در آمدهدستبهچیدمان میدان هلیواستات   6شکل  [.13است   آمدهدستبه

ست آمده در مرجع  نمودار  با سیار زیادی [ 12بد شابه ب بازده کل میدان که برابر با میانگین   کهطوریبهد دارت

 .استدرصد  35/76درصد و در کار حاضر  77/75در کار کوالدو  باشدمیهلیواستات ها  تکتکبازده 

 
1چیدمان هلیواستات ها در میدان با در نظر گرفتن مقادیر جدول  6شکل   

 

دقت شییود که در طراحی میدان ابتدا با انجام عملیات سییعی و خشا محل هلیواسییتات ها در میدان پیدا شیید و 

قرار داده شییدند و سییپس بازده هر  هامکان، هلیواسییتات ها در این آمدهتدسییبه هایمکانسییپس با توجه به 

ستات با توجه به مکان آن  ستهلیوا ستآمد به د ساس یک روز و  .ه ا نکته دیگر اینکه طراحی میدان باید بر ا
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نقشه اعتدال بهاری مبنای طراحی در میدان هلیواسییتات در نظر گرفته  معموالًیک سییاعت خاص انجام شییود. 

 .باشدمیمارس مبنای طراحی  21ظهر روز  12[.  به عبارتی ساعت 12    شودمی

 

ساس راندمان   کنندهدریافت هاینیروگاهساخت  سنجیامکان شهرهای مختلف ایران بر ا مرکزی در 

 با در نظر گرفتن توان ثابت میدان هلیوستات

ستات هایی انجام  ساس هلیوا شتری دارند. که بازده  شودمیطراحی میدان بر ا سته به تو صورتبدینبی ان که ب

که تعداد محدودتری دارند در میدان چیده شده  %90مورد انتظار از نیروگاه، ابتدا هلیواستات ها با بازده بیش از 

مبنای طراحی میدان در این .  و ... %70هلیواسییتات های  ازآنپسو  %80 هایو به همین ترتیب هلیواسییتات 

بنابراین برای شیهرهای موجود میدان هلیوسیتات  .باشیدمی کنندهدریافتتی جمع شیده در توان حرار پژوهش،

بدین ترتیب شهرهایی  .آیدمی به دستمگاوات طراحی و سپس راندمان میدان  20برای نیروگاهی با توان ثابت 

 .کنیممیپیدا  دارند،را  هانیروگاهکه پتانسیل بیشتری برای ساخت این نوع 

شع شدهگرفتهشهرهای در نظر  شع شدت ت شاهدهقابل 2در جدول  به همراه عرض جغرافیایی و  شندمی م . با

و راندمان برای  شیییدهانجام نامبرده شیییده، چیدمان میدان برای شیییهرهای 2بر مبنای اعداد جدول  همچنین، 

 .است مشاهدهلقاب 2 و نتایج آن در جدول است شدهمحاسبهمگاوات  20نیروگاهی با توان ثابت 
 

برای  آمدهدستبهبه همراه طول جغرافیایی و شدت تشعشع و همچنین نتایج  موردمطالعهلیست شهرهای  2جدول 

موردمطالعهمگاوات در شهرهای  20احداث نیروگاهی با توان ثابت   

 
شهر نام ردیف  

 عرض

 جغرافیایی

 شدت

 تشعشع

تعداد  راندمان

 هلیوستات

 مساحت

(بجنورد)شمالی خراسان 1  27/37  688 40/86  390 46800 
(فدشک)جنوبی خراسان 2  32 843 34/86  332 39840 
(دلوار)بوشهر 3  76/28  905 23/86  310 37200 

(نهبندان)جنوبی خراسان 4  3/32  970 61/86  288 34560 

(افراز)رضوی خراسان 5  73/33  809 37/86  346 41520 

(آبادان)خوزستان 6  29/30  883 33/86  317 38040 

(ماهشهر)خوزستان 7  53/30  1276 81/86  218 26160 

(تپهمراوه)گلستان 8  8/37  690 46/86  388 46560 

(دلگان)بلوچستان و سیستان 9  31 1030 54/86  271 32520 

(چابهار)بلوچستان و سیستان 10  36/25  816 74/85  346 41520 

(اقلید) فارس 11  89/30  889 38/86  315 37800 

(مرودشت) فارس 12  24/30  981 50/86  285 34200 

(شهربابک)کردستان 13  1/30  822 16/86  341 40920 

(رفسنجان)کرمان 14  28/30  886 33/86  316 37920 

(جاسک)هرمزگان 15  64/25  947 11/86  297 35640 

5/26 کیش 16  790 79/85  357 42840 

(ابرکوه)یزد 17  5/30  996 49/86  281 33720 

(اردکان)یزد 18  29/32  816 16/86  344 4280 

(مغار)اصفهان 19  32 694 90/85  405 48600 

(کهک)سمنان 20  14/35  619 20/86  396 47520 

(اسفراین)شمالی خراسان 21  37 601 36/86  392 47040 

(بروجن)اصفهان 22  31 766 06/86  367 44040 
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شهرهای نهبندان، ماهشهر، دلگان، مرودشت و ابرکوه بیشترین بازده را در میان  شودمیمشاهده  که طورهمان

ستدارا  2شهرهای جدول ساخت نیروگاه ا شهرها امکان  سایر  کنندهدریافت، بنابراین در این  شتر از  مرکزی بی

 . است 2شهرهای جدول

در  ایمقایسه 3. جدول پردازیممیشهر برتر  5حال به بیان جزئیات بیشتری در مورد چیدمان هلیوستات ها در 

شان  هرش 5رابشه با  شهر عالوه  کنیدمیکه مالحظه  طورهمان. دهدمیبرتر را ن شتنشهر ماه شترین  بردا بی

 .باشدمیدیگر  شهرهایمیزان تشعشع دارای بیشترین راندمان در میان 

 
 شهر برتر 5برای  آمدهدستبهنتایج  یمقایسه  3جدول 

 نام شهر
 20راندمان بر اساس توان ثابت 

 مگاوات
 مساحت تعداد هلیوستات

 راندمان کل

 میدان

81/86 ماهشهر  218 26160 42/77  

61/86 نهبندان  288 34560 15/77  

53/86 دلگان  271 32520 35/77  

49/86 مرودشت  285 34200 47/77  

48/86 ابرکوه  281 33720 43/77  

 

تشعشع  ازلحاظ توجهیقابلدرجه واقع در جنوو غربی ایران پتانسیل  53/30شهر ماهشهر با عرض جغرافیایی 

شکل  شیدی در ایران دارد.  ستات ها برای نقشه اعتدال  7خور ستات به همراه بازده هلیوا چیدمان میدان هلیوا

 .دهدمیرا نشان  1در جدول  شدهگرفتهبهاری با در نظر گرفتن پارامترهای بکار 

 

 
 

مگاوات 20توان ثابت   چیدمان کلی 

چیدمان میدان هلیواستات برای شهر ماهشهر در نقطه اعتدال بهاری 7شکل   

 

شاهده  طورهمان شکل م ستات هایی که بازده بیش از  شودمیکه در  شمال برج   %90هلیوا دارند همگی در 

ستات ها با بازده بیش از  اندشدهواقع شمال برج قرار دارند. علت این امر  %80و اکثر هلیوا که  طورهماننیز در 

بودن زاویه برخورد برای  ترکم درنتیجهشییمالی و  کرهنیمماهشییهر در  شییدنواقعهم گفته شیید به دلیل  قبالً

شمال برج  ستات های واقع در  شدمیهلیوا شمالی تمامی و یا  کرهنیمواقع در  هاینیروگاه. به همین علت در با

و  ستا. البته فشردگی هلیواستات ها در جنوو برج بیشتر شوندمیاکثر هلیواستات ها در شمال برج قرار داده 

 . شودمیاین فشردگی کمتر  رویممیهر چه به سمت شرق و یا غرو پیش 
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 گیرینتیجهو  بندیجمع

که به دلیل بازده  باشیییدمیخورشییییدی  –گرمایی  هاینیروگاهانواع  ینترمهممرکزی از  کنندهدریافتنیروگاه 

زیادی قرار دارد. با توجه به این نکته که میدان هلیواستات در این نیروگاه  موردتوجهحرارتی و نسبت تمرکز باال 

در کشور ایران  هانیروگاهساخت این  سنجیامکان. در این پروژه به شودمیهزینه نیروگاه را شامل  %50بیش از 

شهرها  موردمشالعه سایی گردید. در این میان نتایج  ازنظرقرار گرفت و بهترین  شنا شترین راندمان  دارا بودن بی

 زیر حاصل گردید:

  .در نیمکره شمالی میانگین زاویه برخورد در شمال برج کمتر از جنوو است 

  این . بنابرشودمیارتفاع برج موجب افزایش بازده کسینوسی و همچنین کاهش بازده پراکندگی جوی

 .شودمیافزایش ارتفاع تا جایی که اثر کسینوسی اثر غالب باشد باعث بهبود عملکرد میدان 

  مربعی ساخته شوند. صورتبههلیواستات ها برای اینکه بیشترین بازده را داشته باشند باید 

 در کشییور ایران نشییان داد که شییهرهای ماهشییهر، نهبندان،  هانیروگاهسییاخت این نوع  سیینجیکانام

 .باشندمیدارا  هانیروگاهمرودشت، دلگان و ابرکوه بیشترین امکان را برای ساخت این 
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