
ه مقا� �� 	
 از � � ��

ه مقا�  �� 	
 از � � �� ان عرضه   �
ن�	 ا ه اي�� ��فروش

 عنوان فار! مقا� :

ی وني, سيس)	  ب�رگ�� ای الك�	 �
زده ارتقاء  هن��  �3 خورشيدی و�4

ي)	  اجرای �3  ينه الگور ب در شده �9 ری>و  دو خورشيدی های رد�3

ي� مقا� :  عنوان ان=�

Electronic system for improvement of solar plant efficiency 

 By optimized algorithm implemented in biaxial solar trackers 

 توجه !

ه ميباشد. �� 	
ا قسم�	 از  � فايل ت]�  ا[�

ايش) ^راه �3  �
ه شده 4مل �3 فرمت ورد (قابل و �� 	
يه مقا�  ای 9	 �
ي�   نسخه ان=�

اييد.اينجا مقا�،  �h يکj

http://iranarze.ir/Electronic+system+solar+plant+efficiency+improvement+optimized+algorithm+trackers+paper


ه مقا� �� 	
 از � � ��

ه مقا�  �� 	
 از � � �� ان عرضه   �
ن�	 ا ه اي�� ��فروش

 توجه !

ه ميباشد. �� 	
ا قسم�	 از  � فايل ت]�  ا[�

ي� مقا� ايش) ^راه �3 نسخه ان=� �
ه شده 4مل �3 فرمت ورد (قابل و �� 	
يه مقا�  ای 9	 �
اييد.اينجا ،  �h يکj  

� رشته  ای مشاهده سا
� مقاmت ا[� �
 � �oاييد.اينجا ^چن �h يکj

 Abstract — In this paper it is described an algorithm,
 tlynimplemented in a biaxial solar tracker, that can insta
 de of a setucalculate  the sun position at the latitude and longit
 are able point. The algorithm can drive up to two engines which
 crease itsnto change the position of a solar panel, in order to i
 ast to westeefficiency, for tracking the sun in its movement from 
 (tilt  (azimuth motion) and in its elevation up to solar noon
  ofsmotion). The whole system is adaptable to various type
 he structuretstructures as it involves a cycle of self-learning of 
 tracker on and consequently the adaptation of calculations to the

 .which it is installed
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ه چکید

تواند  می  لحظه  دریک  که  است  اجرا شده  محوری  دو  خورشیدی  ردیاب  در  و  توصیف،  الگوریتم  یک  مقاله،  این  در   
اجرا  توان در دو موتور  را می  الگوریتم  این  را در عرض و طول جغرافیایی نقطه مبدا محاسبه کند.  موقعیت خورشید 
نمود، آنھا قابلیت تغییر موقعیت صفحه خورشیدی به منظورافزایش بازده ، ردیابی خورشیدی در مسیر حرکت از شرق 
به غرب  ( حرکت آزیموت) و فراز آن تا شب خورشیدی ( حرکت تیلت) را دارند. کل سیستم با سازه ھای مختلف 

د.  سازگاری دارد، زیرا از سیکل خودیادگیری سازه و در نتیجه سازگاری محاسبات با ردیاب نصب شده بھره می گیر

واژگان کلیدی: صفحه خورشیدی ، ردیاب خورشیدی، حرکت آزیموت ، حرکت تیلت
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