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 مقدمه

از  یکی  بهبود زندگی و شرایط زیست محیطی، یپاک برا های یمنابع انرژ از افتنیبهره امروزه  

با توجه به دارا بودن ویژگی  یدیخورش یانرژ در این بین .دمحسوب می شو یمهم جوامع بشر یدغدغه ها

 می تواند انتخاب مناسبی  و در دسترس بودن یداریپا  ،یریپذ دیتجد  ،یفراوان  ،یپاکچون:  های بارزی

 یمبتنی مختلفی دستگاه ها ها و ستمیس ،ریاخ انیسال طیاساس  نیبر هم د.یآ شمار بهدر این خصوص 

در مصارف گوناگون  ،گسترده صورتبه  ی طراحی و ساخته شده اند کهدیخورش یانرژ از بر استفاده

 گرفته اند. قرار . مورد استفادهو.. یکشاورز ،ی، خانگیصنعت

ل از متشک  ، [9,6,10] خورشیداز نور برق  همان سیستم های تولید یا کیهاى فتوولتای سیستم  

نور خورشید را جذب کرده و آن را مستقیما به الکتریسیته تبدیل مى  که هستندتعدادى پنل خورشیدى 

 کنند.

در اینکه بتوانند براى و  دمی باشنیا مستقیم  DC توسط این پنل ها از نوع شده تولید ی الکتریسیته

 .تبدیل شوند AC انیبه جر  ،اینورتردستگاه توسط  باید ، قرار گیرند مورد استفاده عمومى مصارف

در  ،مصارف بعدیبرای یا  شب هنگام ،ی خورشیدیشده توسط پنل ها تولید انرژىاز  استفاده براى 

ه شارژ ب این منظور رایب شوند.ذخیره  این انرژی ها یی که انرژی برق دارد، می بایستیبسیارى از کاربردها

 نور از هزینه ی تمام شده ی تولید برق بودن باال به دلیل .نیاز می باشدرى هاى مناسب تبا باترلر کن

 بهت ی که ممکن استا تلفات باشندداشته  ییباال راندمان ،ها سیستماین  اجزاء تمامى بهتر است  ،خورشید

 ممکن برسد. میزان به حداقل وجود آید هر دلیل به



 مقدمه

 

2 

 

 

در  یدخورش تیوضعدر  رییتغنور و  تابش جهت ،ستمیسکارکرد نوع  ،یافتیتابش در زانیم توجه به با 

هره حداکثر ب ،راتییتغ نیمتناسب با ا دنبتوان که ییها ستمیو ساخت س یطراح ، [5]ماه و سال طول روز،

 .(1-1)شکل قرار گرفت یبررس مورد داشته باشند دیرا از نور خورش

 

 زوایای تابش نور خرشید در طول سال: 1-1شکل 

 ما برای را یخوب جینتا ،انجام شده پروژه نیاطی روند  در کهو ساخت و سازهایی  تحقیقات تا به امروز 

این  یبهره وردر صد  شیافزابه توان  یم ،ی که به دست آمدهجینتا نیاز مهمتر کرده است.حاصل 

 نهیهزچشم گیر کاهش  شاهدمی توان  آن جهیدر نت که کرد. اشاره درصد 41 میزان تا حداکثر ،ستمیس

.بوداز نور خورشید  الکتریسیته تولید یها  

 بایرد ستمیو استفاده از س یطراح شده،خصوص مطرح  نیکه در ا یموضوعات نیاز مهمتر یکی 

ت حرک ریمس ،مختلف یواقع با استفاده از روش ها در دیخورش ابیرد یها ستمیس این باشد. یم 2دیخورش

                                                 

SOLAR TRACKER 2  
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 ونهرا به گ یدیخورشهای پنل  ،مختلف یها زمیکنند و توسط مکان یم یابیو رد را محاسبه دینور خورش

 کنند. یم میتنظ ،گیرندب دیاز نور خورش راکه حداکثر بهره  یا

 یمعلو ،یدیخورش یها ستمیس ییکارا شیارتقا و افزا ،یساز نهیو به منظور به ریاخ یسال ها در

 این علوم از هرکدام که ،نده اکار گرفته شد به یمیو ش کیزیف ،نجوم ،وتری، کامپکنترل ،کیچون الکترون

 یانواع روش ها ،یتکنولوژ یها شرفتیبا پ همگام و موثر بوده اند. لیامر دخ نیبه سهم خود در ا

 و رااج ،یساز هیشب ،محاسبات  ،یطراح یبرا ریدر طول چند دهه اخ یوتریکامپ و یکنترل ،یکیالکترون

 است. دهیعرصه مطرح گرد نیدر ا ،مختلف یها دهیکردن ا یاتیعمل

 یها تمیالگور کهف مختل یهادکاربر با گوناگون یها زمیو مکان یکیمکان یها ستمیس ،ساختارها 

 یمبه ما را  یمکان و زمان هر در دیخورشدقیق  تیموقع همو  نیزم هندسه در مورد را هم یمناسب

 یساز نهیاز علوم مختلف در به یمند بهره رو همانطور که مشخص است نیاز ا .است گردیده ارائه، دهند

 د داشت.نبه همراه خواه یمطلوب جیو مسلما نتا بوده ریاجتناب ناپذ یها امر ستمیس نیا

 ستگاهد و نیز بهره گیری از میکروکنترلر،در این پروژه قصد داریم با استفاده از دانش الکترونیک   

وردار برخ هزینه سبباخت کمتری نسبببت به گذشببتهاز  م که عالوه بر کیفیت و دقت باال،را بسببازی ردیابی

 باشد.

پرداخته  دخورشببیردیاب دسببتگاه های بکار رفته در سبباخت رسببی المانگزارش به براین بخش اول در  

گزارش برنامه نویسی میکروکنترلر مورد  نیز و در بخش آخر طراحی مدار ی نحوهدر بخش دوم به  ،شبده 

 قرار گرفته است.و بررسی تحلیل 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



  سوم: بخش نرم افزاری سيستمفصل 
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 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 3.4

طوری  بهاست. ی،طراحی مدارات ساده و کم هزینهخورشید تعقیب گر نور دستگاهمنحصر به فرد  ویژگی

بسیار ،هداربر خود ارائه دبه ک در تولید باال باالیی راو کارایی  کیفیتکه  دستگاهیهزینه تولید چنین که 

 تواند به فروش خوب این محصول کمک کند.می این موضوع پایین است؛و

د را با دقت و کیفیت مناسب طراحی و تولی خورشید تعقیب گر نوریک دستگاه در این پروژه توانستیم 

کرد آن باعث بهبود عمل و فیلترها تغذیهمدارات استفاده از رسد انجام تحقیقاتی پیرامون اما بنظر میکنیم.

 .برای تحقیقات بعدی باشد
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