
 

 
 

  
  

یکی از مهمترین اهداف وزارت نیرو از ابتداي تاسیس آن،  -  چکیده
اما منطقی است که . ي بخش نیروگاهی کشور بوده است ریزي براي توسعه برنامه
ار این هدف، به عوامل تاثیرگذار دیگري از جمله آلودگی محیط زیست و در کن

بنابراین توسعه و احداث . هاي فسیلی نیز توجه شود محدود بودن سوخت
گونه  هاي تجدیدپذیر، بدون هیچ هایی با قابلیت استفاده از انرژي نیروگاه

دلیل است به همین . کند محدودیت منطقی و اخالقی این هدف مهم را تامین می
هاي تجدیدپذیر  هاي فنی و عملی استفاده از انرژي که براي رفع محدودیت

آوري مربوط به  هاي اخیر در فن پیشرفت. شود اي انجام می تحقیقات گسترده
هاي خورشیدي و فراوانی انرژي نورانی در بیشتر نقاط ایران، باعث  تولید سلول

هاي خورشیدي براي   سلولشده که تولید انرژي الکتریکی با استفاده از
عالوه بر . کاربردهاي خانگی، صنعتی، تجاري و کشاورزي مورد توجه قرار گیرد

گونه  هاي با مصرف بسیار پایین و طبیعت مکمل این این، به بازار آمدن المپ
ي  ها و سلول خورشیدي در تامین روشنایی براي روستاهاي دور از شبکه المپ

در . کند کوچک و سیار در این روستاها را توجیه میهاي  توزیع، احداث نیروگاه
هاي  ي خورشید براي نصب روي سلول کننده این تحقیق یک سیستم دنبال

این سیستم، سلول خورشیدي را در . خورشیدي طراحی و ساخته شده است
چرخاند که همواره در معرض  اي می گونه پایین به/راست و باال/هاي چپ جهت

برداري بهینه از سلول  تواند به بهره این امر می. رشید باشدتابش مستقیم نور خو
  .خورشیدي منجر شود

  
ي خورشید،  کننده هاي نو، پردازش تصویر، دنبال انرژي -هاي کلیدي واژه

  .سلول خورشیدي

 قدمهم -1

 انرژي الکتریکی مزایاي زیادي از قبیل پاك بودن، سهولت انتقال
این مزایا باعث .  نیاز بشر داردو تبدیل آن به سایر انواع انرژي مورد

شده که استفاده از انرژي الکتریکی به یکی از مهمترین ملزومات 
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زندگی بشر امروزي تبدیل شود و او را براي رفع هر گونه مانعی بر 
  .سر راه استفاده از این انرژي مصمم سازد

شود که علیرغم  محدودیت مهم انرژي الکتریکی از آنجا ناشی می
انرژي الکتریکی، فرآیند غالب تولید انرژي الکتریکی پاك بودن 

بسیار آالینده ) هاي فسیلی به انرژي الکتریکی تبدیل انواع انرژي(
هاي فسیلی و تغییرات  هاي حاصل از سوخت امروزه آالینده. است

هاي زیادي را به  آب و هوایی ناشی از آنها در سطح دنیا حساسیت
دن منابع سوخت فسیلی و محدود بو. خود معطوف ساخته است

هاي تجدیدپذیر را توجیه  آالیندگی حاصل از آنها، استفاده از انرژي
سازي انرژي الکتریکی در  عالوه بر این، عدم امکان ذخیره. کند می

هاي ثابت و متغیر نسبتا زیاد انتقال  مقیاس زیاد و همچنین هزینه
ه از مهمترین مقادیر کم انرژي الکتریکی در فواصل طوالنی، دو نمون

هاي استفاده از انرژي الکتریکی هستند که براي مقابله  محدودیت
هاي توزیع بزرگ و استفاده از تولیدات پراکنده  با آنها احداث شبکه

  .مورد توجه قرار گرفته است
هاي تجدیدپذیر و تولیدات  توجه فزاینده به استفاده از انرژي

در بیشتر فصول سال از پراکنده از یک طرف و آفتابی بودن ایران 
طرف دیگر، ایجاد نیروهاي کوچک خورشیدي و اتصال آنها به 

هاي سیار خورشیدي  ایجاد نیروگاه. کند ي توزیع را توجیه می شبکه
هاي توزیع نیز توجیه خاص خود را  در مناطق دورافتاده از شبکه

  .دارد
تبدیل انرژي نورانی به انرژي الکتریکی عمدتا به دو روش 

هاي نور با استفاده  در یک روش نسبتا قدیمی اشعه. نپذیر استامکا
شوند و انرژي حرارتی حاصل از  ها متمرکز می اي از آینه از مجموعه

هاي نور متمرکز شده، جایگزین انرژي حرارتی حاصل از  اشعه
هاي  آوري سلول فن. شود سوخت فسیلی در نیروگاه حرارتی می

را براي تبدیل مستقیم انرژي خورشیدي روش نسبتا جدید دیگري 
 ي مهم در هر دو نکته. نورانی به انرژي الکتریکی فراهم آورده است

چرا که . روش تعیین دقیق موقعیت خورشید در هر لحظه است
هاي خورشیدي فقط در شرایطی که کامال  ها و همچنین سلول آینه

    یاب خورشیدي مبتنی بر پردازش تصویر طراحی و ساخت یک سیستم جهت

 ناصر مهرشاد و نرگسی بهزاد گل، خواه محمدرضا وفایی نظام
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-3[دهند  اي از خود نشان می رو به خورشید باشند عملکرد بهینه

برداري بهینه از یک  بنابراین یکی از نکات کلیدي در بهره]. 1
ي خورشید و  کننده نیروگاه خورشیدي، طراحی یک سیستم دنبال

هاي خورشیدي یک نیروگاه  ها یا سلول نصب آن روي آینه
  ].4-10[خورشیدي است 

ي خورشید  کننده در این مقاله یک سیستم هوشمند دنبال
عملکرد این سیستم مبتنی بر پردازش . طراحی و ساخته شده است

صورت کنترل شده از موقعیت  اي است که به تصویر فیلتر شده
هاي اساسی  در بخش بعد ایده. شود خورشید در آسمان گرفته می

ي  کننده ساخت و ارتباط اجزاي مختلف این سیستم دنبال
ي آزمایشگاهی  خورشیدي تشرح شده و همچنین عملکرد نمونه

  .شان داده شده استاین سیستم ن

 خورشید ي کننده دنبال سیستم اجزاء   -2

 1ي خورشـید در شـکل       کننده  هاي اصلی سیستم دنبال     قسمت
شود سیـستم   همانطور که در این شکل دیده می . اند  نشان داده شده  

ي خورشید از چهار قسمت اصلی و دو موتور الکتریکـی             کننده  دنبال
کننده  ین، رایانه، کنترل ها شامل دورب    این قسمت . تشکیل شده است  

دوربـین و کـامپیوتر در      . و قسمت مکـانیکی اسـت     ) دستی/خودکار(
حقیقت موقعیت خورشید در آسمان را مشخص کـرده و بـر اسـاس       

کننـده   موقعیت مطلوب خورشید، یک سـیگنال خطـا را بـه کنتـرل       
اي   گونـه   کنترل کننده نیز موتورهاي الکتریکی را بـه       . کند  ارسال می 

ي قرار گرفتن   نحوه. ند که این سیگنال خطا صفر شود      ک  تحریک می 
 تـا  1ي خورشـید در شـکل      کننده  هاي مختلف سیستم دنبال     قسمت

در . هاي طراحی و عملکرد سیستم است       ي ایده   دهنده  حدودي نشان 
هاي مختلـف   ي عملکرد قسمت این بخش مشخصات طراحی و نحوه     

  .اند سیستم تشریح شده

  دوربین 2-1
 گرفتن عکس از خورشید و ارسال آن به رایانه ي دوربین وظیفه

توان از یک فیلتر نسبتا کدر  براي حفاظت از دوربین می. است
ي حامل  محل نصب دوربین روي سازه. جلوي دوربین استفاده کرد

در نصب دوربین روي این سازه باید . هاي خورشیدي است سلول
هاي خورشیدي در معرض تابش  دقت کرد که چنانچه سلول

مستقیم نور خورشید باشند، تصویر خورشید در مرکز تصویر 
ي  ي اتصال دوربین به سازه  نحوه2شکل. خروجی از دوربین باشد

اي که باید به آن  نکته. دهد هاي خورشیدي را نشان می حامل سلول
هاي  توجه شود این است که چنانچه در یک مزرعه از سلول

رت یکسان نصب شوند، صو ها به هاي حامل سلول خورشیدي، سازه
ها نیست و کافی است  نیازي به نصب دوربین روي تمامی سازه

  .ها نصب شود دوربین روي یکی از سازه

  
  .ي خورشید کننده هاي اصلی سیستم دنبال قسمت) 1شکل

  
  .ي نصب دوربین روي آن هاي خورشیدي و نحوه ي حامل سلول سازه) 2شکل

ي  وجه شود که هدف این تحقیق بیشتر ساخت یک نمونهباید ت
به همین دلیل . ي خورشید بوده است کننده آزمایشگاهی دنبال

ي حامل سلول خورشیدي  ترجیح داده شده که دوربین روي سازه
ي خورشید براي  کننده چنانچه هدف، طراحی یک دنبال. نصب شود

را در یک توان دوربین  کاربردهاي عملی و صنعتی باشد، می
موقعیت مشخص نصب کرد و با داشتن موقعیت قبلی خورشید 

و موقعیت فعلی خورشید، سیگنال خطا را ) وضعیت فعلی سازه(
توان با دو  ها می بعالوه با ارتباط مکانیکی بین سازه. دست آورد به

  .ها را چرخاند موتور الکتریکی تعداد زیادي از سازه

  رایانه  3-2
ر و انتقال اطالعات توسط یک دستگاه عملیات پردازش تصوی

این رایانه تصویر مورد نیاز را از دوربین دریافت . شود رایانه انجام می
را ) سیگنال خطا(ي خودکار  کننده کرده و اطالعات مورد نیاز کنترل

M1 

CAM 

M2 

  کنترل خودکار

  دستیکنترل 

  رایانه

  هاي خورشیدي سلول
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  .دهد در اختیار آن قرار می

 M1شود موتور   مشاهده می2 و 1هاي  همانطور که در شکل
پایین و موتور /هاي خورشیدي در جهت باال براي جابجایی سلول

M2راست /هاي خورشیدي در جهت چپ  براي جابجایی سلول
موقعیت خورشید در تصویر ارسال شده از . بینی شده است پیش

 3ي مشخص شده در شکل دوربین در یکی از نواحی چهارگانه
  .خواهد بود

  
  .نواحی مختلف موقعیت خورشید در تصویر) 3شکل

 باشد، براي 3 و 1چنانچه موقعیت خورشید در تصویر در نواحی 
صورت راستگرد   بهM1صفر کردن سیگنال خطا الزم است موتور 

 باشد 4 و 2کار کند ولی اگر موقعیت خورشید در تصویر در نواحی 
  .صورت چپگرد کار کند الزم است این موتور به

 باشد، براي 2 و 1قعیت خورشید در تصویر در نواحی چنانچه مو
رونده  صورت باال  بهM2صفر کردن سیگنال خطا الزم است موتور 

 باشد 4 و 3کار کند ولی اگر موقعیت خورشید در تصویر در نواحی 
  .رونده کار کند صورت پایین الزم است این موتور به

ي  نحوهي پردازش تصویر و  براي نشان دادن خروجی برنامه
کننده، فرض کنید که موقعیت  انتقال اطالعات به بخش کنترل

  . باشد4صورت نشان داده شده در شکل خورشید در تصویر به

  
  .موقعیت خورشید در تصویر) 4شکل
ي سازگار روي تصویر خروجی دوربین،  با اعمال یک آستانه

از روي . آید دست می  به4تصویر دودویی نشان داده شده در شکل
ن تصویر، مختصات جابجایی خورشید نسبت به مرکز تصویر ای

 براي comاي توسط پورت  ي ده ثانیه محاسبه شده و با وقفه
ي   خروجی برنامه5شکل. شود ي خودکار ارسال می کننده کنترل

Matlabدهد  را نمایش می4 براي تصویر نشان داده در شکل.  
 M1وتور با توجه به موقعیت خورشید در تصویر الزم است م

  .رونده کار کنند صورت باال  بهM2صورت راستگرد و موتور  به

  
  .ي خودکار کننده  و ارسال آنها به کنترلMatlabي  خروجی برنامه) 5شکل

براي برسی چگونگی تحریک موتورها، از مدل ارائه شده در 
بعد از ارسال اولین خروجی .  استفاده شده استProteusافزار  نرم
 M1ي ارتباط الکتریکی موتور  دهنده ، المپ نشانMatlabافزار  نرم

 ثانیه روشن و سپس 5براي چرخش در جهت راستگرد به مدت 
 M2 چرخش موتور 7همچنین در شکل). 6شکل(شود  خاموش می

  .رونده نمایش داده شده است صورت باال به

  
 در جهت M1 و نمایش چرخش موتور Proteusي  خروجی برنامه) 6شکل

  .راستگرد

  
 در جهت M2  و نمایش چرخش موتور Proteusي  خروجی برنامه) 7شکل

  .باالرونده

  ي خودکار کننده کنترل 2-3
این قسمت اطالعات ارسال شده از کامپیوتر را دریافت و تجزیه 

کند و جهت و مدت زمان حرکت هر یک از موتورها را  و تحلیل می
وئیچ و یک ، دو سLEDیک میکروکنترلر، چهار . کند مشخص می

LCDي  نمونه. ي این قسمت هستند  اجزاي تشکیل دهنده
  . نشان داده شده است8آزمایشگاهی این قسمت در شکل

 سمت راست براي نمایش جهت حرکت موتورها LEDهاي  المپ
 و دو M1از سمت راست دو المپ اول براي موتور (اند  تعبیه شده

 1ي ناحیه

 3ي ناحیه

 2ي ناحیه

 4ي ناحیه
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 سمت چپ، LEDپ الم). اند  تعبیه شدهM2المپ بعدي براي موتور 

ي ارسال درست  دهنده المپ سیگنال این دستگاه بوده که نشان
 گزارشی از عملکرد لحظه به LCDالمپ . سیگنال از رایانه است

ها براي روشن و  یکی از سوئیچ. کند ي دستگاه را فراهم می لحظه
 کرده دستگاه RESETخاموش شدن دستگاه و سوئیچ دیگر براي 

  .گیرد یمورد استفاده قرار م

  
  .ي خودکار کننده قسمت کنترلي آزمایشگاهی  نمونه) 8شکل

  ي دستی کننده کنترل 2-4
هاي خورشیدي  در برخی موارد الزم است که موقعیت سلول

چرا که در مواردي شاید الزم باشد . صورت دستی کنترل شوند به
ي مربوط به سلول خورشیدي در موقعیت دلخواه قرار  که سازه

. بینی شده است یستم طراحی شده چنین امکانی پیشدر س. گیرد
ي دستی  کننده  دستگاه ساخته شده براي قسمت کنترل9شکل

شود، این  همانطور که در شکل دیده می. نشان داده شده است
  . سوئیچ است4قسمت داراي 

  
  .ي دستی کننده قسمت کنترلي آزمایشگاهی  نمونه) 9شکل

 در یکی از دو M1تور دو سوئیچ سمت راست براي حرکت مو
 M2جهت راستگرد و چپگرد و دو سوئیچ بعدي براي حرکت موتور 

سوئیچ . اند رونده تعبیه شده در یکی از دو جهت باالرونده و پایین
  .دیکر براي خاموش و روشن کردن دستگاه است

 گیري نتیجه و بحث -3

ي  کننده در این مقاله مراحل طراحی و ساخت یک سیستم دنبال
بدیهی است که در . در مقیاس آزمایشگاهی بیان شدخورشید 

مقیاس صنعتی الزم است جزئیات بیشتري در طراحی و ساخت 
اي از این موارد در متن  نمونه. این سیستم در نظر گرفته شوند

اي از  عنوان مثال براي مزرعه به. طور خالصه بیان شد مقاله به

ي  کننده هاي خورشیدي الزم است طراحی سیستم دنبال سلول
اي انجام شود که دوربین در یک محل ثابت باشد و  گونه خورشید به

اي  گونه هاي خورشیدي به هاي مکانیکی حامل سلول همچنین سازه
با هم کوپل شوند که براي حرکت دادن هر کدام از آنها دو موتور 

هاي کوپل شده توسط دو موتور به  الزم نباشد بلکه تمامی سازه
  .حرکت درآیند
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