Automation

Control Sys tems

Technol ogy

NetWor ks

Telecommunic ations

Software Solutions

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA
TRACKER TT50
Dvouosé polohovací zařízení

Data:
- výpočtový výkon 10,5 kW
- plocha panelů šířka 11,2 m, výška 5,2 m
- maximální výška celého zařízení cca 5,5 m
- ukotvení pomocí železobetonového základu 2,6 x 2,6 x 1 m
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SOLÁRNÍ elektrárna
Popis:
Solární elektrárna je zařízení, které slouží k výrobě elektrické energie přímo ze
slunečního záření. Princip výroby je jednoduchý a ekologický, přeměna slunečního záření na
elektrickou energii nijak neovlivňuje životní prostředí.
Hlavní částí systému jsou fotovoltaické panely. Energie slunečního záření dopadající
na zemský povrch je za slunečného dne, při dobrých klimatických podmínkách až 1000W/m2.
Značkový fotovoltaický panel má účinnost okolo 17 % - to znamená, že panel o rozměrech
1,6 x 0,86 m dokáže dodávat za slunečného dne elektřinu o výkonu až 250 W. Elektřina
vyrobená fotovoltaickým panelem je stejnosměrná, pro spotřebování elektrické energie
normálními spotřebiči je potřeba elektrické napětí 230 V / 50 Hz to zabezpečí měnič napětí.
To znamená pro výrobu elektrické energie o určitém výkonu a potřebných parametrech
potřebujeme dvě základní části:
fotovoltaické panely
měnič napětí.
Příklad:
Solární elektrárna s plochou fotovoltaických panelů cca 55 m2 (to odpovídá 42
fotovoltaických panelů SANYO či SUNPOWER, rozměry jednoho panelu jsou cca 1,6 x 0,86
m) dokáže dodávat elektrickou energii o výkonu až 10,5 kWp. Energie vyrobená
fotovoltaickými panely se pomocí měniče přemění na elektrickou energii o napětí
230V/50Hz, kterou lze dodávat do elektrické sítě.
Zjednodušeně: plocha o rozměrech 11,2 x 5,2 m ozářená sluncem dokáže vyrobit
elektrickou energii až 10,5 kW.
Energie dodávaná z panelů je přímo úměrná množství slunečního záření, které dopadá
na fotovoltaické panely, z tohoto důvodu se panely montují, tak aby zachytily co nejvíce
slunečního záření, to znamená na pevné konstrukce obrácené na jižní stranu. Ale i plocha
obrácená na jižní stranu nezabezpečuje úplný osvit slunečním zářením. Maximální dopad
slunečních slunečního záření zabezpečí plocha, která se natáčí za sluncem (tak jako v přírodě
slunečnice).
SOLÁRNÍ POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Popis:
Je sluneční elektrárna, která zabezpečí maximální přeměnu slunečního záření na
elektrickou energii.
Skládá se ze tří hlavních částí :
• fotovoltaické panely
• měnič napětí
• dvouose polohovací konstrukce
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Schematický pohled solárního polohovacího zařízení:
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Fotovoltaické panely :
Jsou panely, které slouží k přímé přeměně slunečního záření na elektrickou energii.
Vyrobená elektrická energie má stejnosměrné napětí. Rozměry panelů, jsou podle výrobce,
jeden z mnoha rozměrů je 1600 mm x 860 mm x 35 mm – výkon panelu 250Wp. Pracovní
plocha elektrárny je složena z určitého počtu panelů – 42 panelů = výkon 10,5 kWp.

Měnič napětí:
Je zařízení, které provádí změnu stejnosměrného napětí na střídavé 230V/50Hz a
zabezpečuje jeho dodávku do elektrické sítě.
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Konstrukce :
konstrukce je vyrobena z ocelových profilů žárově zinkovaných, skládá se ze tří
hlavních částí.
• kotvení
• pevná konstrukce
• pohyblivá konstrukce
Kotvení:
Životnost solární elektrárny se uvažuje minimálně 25 let, je možno ukotvit elektrárnu
pomocí závrtných šroubů nebo na betonové základy. Po zhotovení kotevní části a vytvoření
malého betonového límce, vyčnívá ze země pouze malá betonová patka pro montáž a
vystředění sloupu pevné konstrukce.

Pevná konstrukce:
Pevnou konstrukci tvoří sloup zakončený přírubou, na kterou je přišroubována tzv.
otoč, která je tvořena zapouzdřeným šnekovým převodem na ozubené kolo. Na nosný sloup
je montována rozvodná skříň, která může obsahovat automatizaci otáčení a naklápění
konstrukce s panely, svorkovnice, pojistky, jističe a měnič.
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Pohyblivé konstrukce :
Pohyblivá konstrukce je složena z příhradové konstrukce, která slouží jako základna
pro montáž panelů a otočná hlava, která pomocí elektromotorů a převodů zabezpečuje otáčení
konstrukce s panely okolo osy sloupu pevné konstrukce a naklápění konstrukce okolo osy
ramen otočné hlavy.
Součástí konstrukce solárního polohovacího zařízení, jsou elektromotory, které podle
programu zabezpečují otáčení a naklápění plochy s fotovoltaickými panely za sluncem.
Sluneční elektrárna je v provozu od východu do západu slunce.
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Jedna z variant konstrukce polohovacího zařízení:

Popis provozu :
Celé zařízení má automatický bezobslužný provoz a vyžaduje minimální údržbu. Je
konstruováno tak, aby odolalo větru o rychlosti 130 km/h. Je vybaveno kontrolou rychlosti
větru, provede sklopení a optimální nastavení proti větru. K zařízení je možné dodat i SW,
který umožňuje dálkový dohled k trackeru. Pomocí SW je možný reset celého zařízení, což
způsobí najetí do výchozí polohy a přesné nastavení na slunce, umožňuje další přednastavené
polohy, jako je eliminace případných stínů či poloha uhni při sekání či průjezdu techniky či
motorových vozidel, atp.
Provoz zařízení nijak nepoškozuje životní prostředí, pouze při přestavování je mírně
slyšet ovládací elektromotory.
Povrch panelů je z tvrzeného skla. Pouze v případě montáže na pastvinu je lepší
zamezit přístupu většího skotu (krávy a koně), možno provést ohrazení, z důvodu natáčení,
ohradit okolo nosné nohy, kruh o průměru cca 12 m.
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