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Abstract.  This article presents the development of a two-axis plat-
form for laboratory-based solar tracking system. The platform has the 
ability to rotate on the horizontal and vertical surfaces by two direct 
current motor. The use of an open source Arduino microcontroller 
makes it convenient to experiment with a variety of platform control 
algorithms and maximize performance. Its compact size makes it 
mobile to experiment with in different work environments. An al-
gorithm is used to monitor the illumination of four photo resistors 
located on a cross. 

Увод
Системите за следене на слънцето, наричани со-

ларни тракери или позиционери, са системи, които чрез 
следяща и двигателни подсистеми насочват соларните 
панели към директния лъч светлина под ъгъл, равен на 
(или максимално близък до) 90 градуса, което гарантира 
оптималното производство на електроенергия [1,3]. Со-
ларните модули с инсталирани системи за следене на 
слънцето могат да са до 20 процента по-производителни 
при система с една ос и до 40 процента по-производител-
ни от статично поставените соларни модули при системи 
с две оси (фиг. 1) [2]. 

Фиг. 1. Графика на производството на статичен соларен модул 
(с черна линия) и производството на същия соларен модул,  

но с инсталирана система за следене на слънцето

Тестът на фиг. 1 е направен от фирмата DEGERtracker, 
а системата е Пиканда солар в Испания – 46% по-голямо 
производство на електрическа енергия.

Описание и избор на модули
Целта на този проект е да се проектира компактно ус-

тройство, което да представлява двуосна система за про-
следяването на слънцето в лабораторни изследвания с цел 
оптимално използване на соларен панел. Системата трябва 
да има способността да завърта соларния панел хоризон-
тално и вертикално, с което да го насочва към слънцето 
[4]. Границите на завъртане около хоризонталната ос са 80 
градуса, по 40 градуса във всяка страна, а границите на 
завъртане около вертикалната ос са 180 градуса.

Избор на устройства
• Микроконтролер
За микроконтролер е избран Arduino Uno. 
• Постояннотоков двигател
Постояннотоков двигател за завъртане около хори-

зонталната ос – SG90 9g Micro Servo на фирмата TowerPro 
(фиг. 2).

Фиг. 2. Постояннотоков двигател SG90 9g Micro Servo  
на фирмата TowerPro

Спецификации на двигателя
• Тегло: 9 грама; размери: 22.2/11.8/31 мм (при-

близително); въртящ момент: 1.8 Kg*cm;  скорост 
на работа: 0.1 секунди/60 градуса; работно на-
прежение: 4.8V (~5V); толеранс на сигнала: 10 µs; 
температурен обхват: 0 °C–55 °C.

• Постояннотоков двигател за завъртане около 
вертикалната ос – HD–6001 HB на Power HD 
(фиг. 3).
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Фиг. 3. Постояннотоков двигател HD–6001 HB  
на фирмата Power HD

Спецификации на двигателя
• Тегло: 43 грама; размери: 40.7/20.5/39.5 мм (при-

близително); въртящ момент: 5.8 Kg*cm;  скорост 
на работа: 0.16 секунди/60 градуса; работно на-
прежение: 4.8V (~5V); толеранс на сигнала: 10 µs; 
температурен обхват: 0 °C–55 °C.

Соларен панел
Използва се соларен панел със сериен код YSL99X69-5 

(фиг. 4).

Фиг. 4. Соларен панел със сериен номер YSL99X69-5

Спецификация на соларния панел
Размери: 99/69 мм; напрежение на изхода: 5 V; ток:  

160 mA; мощност: 0.8 W.

Фоточувствителен елемент
За фоточувствителен елемент е избран фоторезисто-

рен сензор K2055 (фиг. 5).

Фиг. 5. Фоторезисторен сензор K2055

Фоторезисторният сензор има аналогов и цифров 
изход. Сензорът има също потенциометър, чрез който се 
настройва стойността, която се сравнява с изходните дан-
ни на фоторезистора. Ако изходните данни на фоторезис-
тора са по-големи от настроената граница, на цифровия 
изход има единица, ако стойността на изходните данни са 
по-малки, на цифровия изход има 0.

Спецификация на фоторезисторния сензор
Размери: 3.0/1.6 см; работно напрежение: 3.3–5 V.

Фиг. 6. Схема на свързване на микроконтролера  
с двигателите и сензорите

На фиг. 6 е показана схемата на свързване на ми-
кроконтролера със сензорите и двигателите за управление.

Алгоритъм за работа на двуосната 
система

Алгоритъмът на устройството е основан на способ-
ността на фоторезисторния сензор да превръща светлин-
ните лъчи в нула или единица на цифровия си изход [5]. 
Чрез потенциометър сензорът се настройва при какво съ-
противление на фоторезистора нулата се превръща в еди-
ница. Фоторезисторният сензор е настроен на съпротивле-
ние около 2000 ома, което отговаря на дневна светлина 
(фиг. 7).

Фиг. 7. Съпротивление на фоторезистора спрямо осветяването

При съпротивление, по-голямо от 2000 ома, или при 
лъчи, по-слаби от тези на дифузната светлина, светлинната 
енергия не е достатъчна за оптимално производство на 
енергия и на цифровия изход, фоторезисторният сензор 
показва 0.

Първата стъпка на алгоритъма след пускане на ус-
тройството е да се провери осветен ли е горен ляв фо-
торезисторен сензор (фоторезисторен сензор 1, фиг. 8).
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Фиг. 8. Основа на соларния панел с монтирани четири 
фоторезисторни датчика, соларен панел и кръст за засенчване 

на фоторезисторните датчици

Означенията на фиг. 8 са:
1 – фоторезисторен сензор номер 1;
2 – фоторезисторен сензор номер 2;
3 – фоторезисторен сензор номер 3;
4 – фоторезисторен сензор номер 4;
5 – соларен панел.
6 – кръст за засенчване на фоторезисторните сензор.

При първата стъпка има два варианта – съпротивле-
нието на фоторезистора на горен ляв сензор да е по-високо 
от 2000 ома. При този случай на цифровия изход на сензора 
има нула, което е вследствие на определена позиция на 
соларния тракер, в която горен ляв сензор е засенчен от 
кръста или липса на дневна светлина (нощно време).

Вторият случай е, когато съпротивлението на фото-
резистора е 2000 или по-малко от 2000 ома. В този случай 
на цифровия изход на сензора има единица, което е вслед-
ствие на пряко осветяване на горен ляв сензор.

Втората стъпка и при двата случая от първа стъпка е 
да се провери дали е осветен горен десен фоторезисторен 
сензор (фоторезисторен сензор 2, фиг. 8).

При тази стъпка отново случаите са два – горен десен 
фоторезисторен сензор да е осветен или не. Когато съпро-
тивлението на фоторезистора на горен десен фоторезисто-
рен сензор е по-голямо от 2000 ома, на изхода на сензора 
има нула, но ако съпротивлението е равно или е по-малко 
от 2000 ома, на изхода на сензора има единица.

При третата стъпка се проверява дали е осветен до-
лен ляв фоторезисторен сензор (фоторезисторен сензор 3,  
фиг. 8).

Вариантите отново са два – долен ляв фоторезисто-
рен сензор да е осветен или да не е осветен.

При четвъртата стъпка се проверява дали е осветен 
долен десен фоторезисторен сензор (фоторезисторен сен-
зор 4, фиг. 8).

Вариантите при четвърта стъпка са два – долен десен 
фоторезисторен сензор да е осветен или не.

Петата стъпка зависи от състоянията на четирите фо-
торезисторни сензора.

Вариант 1 – когато само горен ляв фоторезисторен 
сензор има единица на цифровия изход. При този вариант 
светлината осветява единствено горния ляв фоторезисто-
рен сензор. За оптималното производство на електричест-
во е нужно и четирите сензора да са осветени от светли-
ната. В този случай, за да се осветят и четирите сензора, 
е нужно вертикалният двигател да се завърти по посока, 
обратна на часовниковата стрелка, докато не се освети и 
горният десен фоторезисторен сензор – вариант 2. 

Вариант 2 – когато горен ляв и горен десен фоторез-
исторен сензор имат единица на цифровия изход. При този 
вариант светлината осветява горния ляв и горния десен 
фоторезисторен сензор. За да се осветят и четирите сен-
зора, е нужно хоризонталният двигател да се завърти по 
посока на часовниковата стрелка, докато не се осветят и 
четирите фоторезистора – вариант 9.

Вариант 3 – когато само горен десен фоторезисторен 
сензор има единица на цифровия изход. При този вариант 
светлината осветява единствено горния десен фоторезис-
торен сензор. За да се стигне до осветяване на четирите 
фоторезисторни сензора,  е нужно вертикалният двигател 
да се завърти по посока на часовниковата стрелка до дос-
тигане на положение, в което са осветени горен десен и 
горен ляв фоторезисторен сензор – вариант 2.

Вариант 4 – когато само долен ляв фоторезисторен 
сензор има единица на цифровия изход. При този вариант 
светлината осветява единствено долния ляв фоторезисто-
рен сензор. При такъв случай е нужно вертикалният двига-
тел да се завърти по посока на часовниковата стрелка до 
достигане на положение, в което са осветени долният ляв 
и долният десен фоторезисторен сензор – вариант 5.

Вариант 5 – когато единица на цифровия изход имат 
долният ляв и долният десен фоторезисторен сензор. При 
този вариант светлината попада върху долния ляв и до-
лния десен фоторезисторен сензор. За да се осветят и 
останалите два (горен ляв и горен десен) фоторезисторни 
сензора, е нужно хоризонталният двигател да се завърти 
в посока, обратна на часовниковата стрелка до достигане 
на положение, в което светлината попада върху четирите 
фоторезисторни сензора – вариант 9.

Вариант 6 – когато долен десен фоторезисторен сен-
зор има единица на цифровия изход. При този вариант 
светлината попада единствено върху долния десен фото-
резисторен сензор. В такъв случай е нужно вертикалният 
двигател да се завърти по посока, обратна на часовнико-
вата стрелка до достигане на положение, в което са осве-
тени долният десен и долният ляв фоторезисторен сензор 
– вариант 5.

Вариант 7 – когато горен ляв и долен ляв фоторезис-
торен сензор имат единица на цифровия изход.

При този вариант светлината попада върху горния 
ляв и долния ляв фоторезисторен сензор. За достигане на 
положение, в което и четирите фоторезистора са осветени, 
е нужно вертикалният двигател да се завърти по посока 
на часовниковата стрелка, докато устройството не стигне 
положение, в което долният ляв и долният десен фоторез-
исторен сензор са осветени от слънцето – вариант 5.
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Вариант 8 – когато горен десен и долен десен фото-
резисторни сензора имат единица на цифровия изход.

При този вариант светлината осветява горния десен 
и долния десен фоторезисторен сензор. В такъв случай 
е нужно вертикалният двигател да се завърти по посока, 
обратна на часовниковата стрелка до достигане на поло-
жение, в което светлината осветява долния ляв и долния 
десен фоторезисторен сензор – вариант 5.

Вариант 9 – когато и четирите фоторезисторни сен-
зора имат единица на цифровия изход. При този случай 
светлината попада върху четирите фоторезисторни сензо-
ра. Това означава, че устройството е в оптимална позиция 
и корекции не са нужни.

Вариант 10 – когато нито един от фоторезистор-
ните сензори няма единица на цифровия изход. Този 
вариант може да се получи поради няколко причини – 
тъмнина (нощ) или облачно време и недостиг на преки 
слънчеви лъчи. В такива случаи подходът, гарантиращ 
най-много производителност, е соларният панел да се 
насочи хоризонтално спрямо земята, като по този на-
чин ще събира най-много дифузна светлина при облачно 
време или ще събере най-много светлина при изгрев, 
при нощно време.

Първата част от фиг. 10 е, когато при първата стъпка 
фоторезисторният сензор не е осветен.

Втората част от фиг. 11 е, когато при първа стъпка 
фоторезисторният сензор е осветен.

Фиг. 9. Сглобената следяща система

Експериментални изследвания
Експериментът има за цел да сравни производител-

ността на статична и следяща система. При този експе-
римент двете системи се поставят на добре нивелирана 
площ на открито и се осветяват от слънцето. Измерването 
се извършва на всеки кръгъл час от 08:00 часа сутринта 
до 20:00 часа вечерта. Денят на извършване на теста е 
06.09.2019 г. в София. Мощността на правилно насочен 
панел е 4.2 вата.

Статична система – при това измерване системата 
се заключва под 45 градуса и чрез употребата на компас 
се насочва към изток (както се монтират повечето статични 
системи).

Следяща система – при това измерване системата 
се поставя под 45 градуса и също се насочва към изток, 
но следящата система се включва.

 

Фиг. 10. Първа част от блокова схема

Фиг. 11. Втора част от блокова схема

Точността при експериментите се пресмята, като 
средната мощност на всички измервания се раздели на 
оптималната мощност, измерена при правилно разположен 
соларен панел, умножено по 100:

Резултатите от експеримента са показани в табли-
цата.
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Заключение
От експерименталните данни в таблицата се вижда, 

че устройството е способно да насочи соларния панел в 
позиция, в която може да произведе до два пъти повече 
електричество отколкото статична система. При този екс-
перимент е засегната основно точността на завъртането 
около хоризонталната ос, понеже се следи светлината от 
слънцето. За достигане на тези данни е измерена мощност-
та на соларния панел при оптимално позиционирана сис-
тема – 4.2 вата, след което средната мощност на всички 
измервания бива сравнена с тази мощност. От проведените 
експериментални изследвания на устройството се доказ-
ва пълната работоспособност на заложения алгоритъм в 
микроконтролера и заедно с компактните си размери го 
прави много удачна платформа за учебно-експериментални 
изследвания с други алгоритми за следене на слънцето. 
Платформата се предвижда да бъде внедрена в учебния 
процес на Факултет Автоматика в Техническия университет 
– София. 

Литература
1. https://us.sunpower.com/what-solar-energy-and-how-do-solar-
panels-work.
2. https://www.goodenergy.co.uk/how-do-solar-panels-work/.
3. https://pveducation.com/solar-concepts/sun-path/.
4. https://www.altenergymag.com/article/2015/10/energy-
production-in-motion-the-advantages-of-single-axis-solar-tracking-
systems/21625.
5. https://www.ijert.org/research/design-construction-and-test-of-a-
solar-tracking-system-using-photo-sensor-IJERTV6IS030212.pdf.

За контакти:
Доц. д-р Владимир Христов

Катедра „Автоматизация 
на електрозадвижванията”

Технически университет – София 
e-mail: vdhristov@tu-sofia.bg


