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Bộ điều khiển Theo dõi Mặt trời dùng cho CSP & CPV

SolStationTM HXS10

I

Y2 thiết bị Z4 điện E29 máy móc và dùng điện

Đặc tính

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

 Thuật toán vị trí mặt trời đã được tích hợp bên trong do đó có thể tính toán vị trí mặt trời mà không
cần phải lập trình một thuật toán mới.

 Với hiệu năng môi trường tuyệt vời như mức tiêu thụ điện thấp (5W hoặc thấp hơn) và phạm vi nhiệt
độ vận hành rộng (-20 đến 70°C), sản phẩm này có thể hoạt động trong hộp ở ngoài trời mà không
dùng quạt.

Các chức năng liên lạc mạnh mẽ được liệt kê dưới đây có thể được hỗ trợ nhờ cổng Ethernet được
lắp đặt làm chức năng tiêu chuẩn.
- Dễ dàng liên lạc với các hệ thống cao hơn nhờ sử dụng giao thức mở, Modbus/TCP.
- Nhờ sử dụng chức năng Server/Client Modbus nên tải liên lạc với các hệ thống cao hơn cũng dễ

dàng hơn.
 Nhờ sử dụng các chương trình người dùng nên có thể vận hành ở nhiều chế độ vận hành khác nhau

như chế độ rút chân không khi gió mạnh.

SolStation™ HXS10 là bộ điều khiến theo dõi mặt trời 
được phát triển nhằm sản xuất nhiệt điện mặt trời/sản 
xuất quang điện mặt trời tích hợp công nghệ bộ điều 
khiển PID có độ tin cậy cao mà Công ty Yokogawa 
Electric đã nghiên cứu trong một thời gian dài và công 
nghệ đo lường của các máy ghi chép đã được sử 
dụng trên toàn thế giới. Sản phẩm này hỗ trợ vận 
hành nhà máy trong thời gian dài với thiết kế chất 
lượng cao.

 Thuật toán vị trí mặt trời
Trong số các phương pháp theo dõi và biết được vị trí
của mặt trời có một phương pháp biết được vị trí của
mặt trời từ các thông tin địa điểm và thời gian của hệ
thống theo dõi và một phương pháp tìm ra vị trí nhờ
sử dụng bộ cảm biến như dụng cụ đo độ rọi. Do
SolStation™ HXS10 có lắp đặt SPA được phát triển
bởi NREL (Phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc
gia) nên có thể sử dụng thông tin về vị trí mặt trời mà
không cần phải miêu tả một thuật toán mới trong
chương trình.
Trong khi đó, do SolStation™ HXS10 tính SPA với
chiều dài số liệu 64 bit nên có thể tính được vị trí mặt
trời với độ chính xác rất cao.
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Hiệu quả hoặc nhận xét

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến

Nhiên liệu hóa thạch như dầu thô, than đá, v.v… thải ra một lượng lớn cacbon dioxit hoặc nitơ oxit trong 
quá trình sử dụng nhiên liệu. Các xã hội được phát triển dựa vào nhiên liệu hóa thạch hiện tại phải thay 
đổi thành năng lượng sạch để giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hoặc gây nguy hại cho 
sức khỏe con người. Trong tình hình này, năng lượng mặt trời thu hút sự quan tâm vì là một nguồn 
năng lượng sạch không gây ô nhiễm môi trường.
Bộ điều khiển theo dõi mặt trời, như tên gọi, là bộ điều khiển bề mặt nhận ánh sáng bằng cách tạo ra 
góc tối ưu theo sự chuyển động của mặt trời từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Bằng các theo dõi 
mặt trời, thiết bị này phát huy tối đa mức nhiệt và ánh sáng thu được trên bề mặt hứng ánh sáng để sử 
dụng tối đa nguồn năng lượng mặt trời.

SolStation™ HXS10 là bộ điều khiển theo dõi mặt trời sản xuất nhiệt điện mặt trời/quang điện mặt trời 
có sử dụng năng lượng mặt trời. Thiết bị này hỗ trợ tạo ra năng lượng mới với hiệu năng môi trường 
cao, độ tin cậy cao và vận hành hiệu quả với chức năng liên lạc mạnh mẽ, góp phần hình thành một xã 
hội bền vững ít khí thải cacbon.

Tháng 7 năm 2010: Bắt đầu được bán ra thị trường.
Nhiều thiết bị đã được chuyển giao hoặc có kế hoạch chuyển giao trong và ngoài nước.




