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Zahvalil bi se tudi učiteljici Mojci Milone za pomoč, nasvete in spodbude.
Zahvalil se bi še mojemu očetu, ki mi je posredoval vse potrebno znanje.
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PROBLEM
V današnjem svetu se svetovna kriza izgovarja na večanje življenjskih stroškov na
račun višanja cene fosilnih goriv. Zato nas mlade zanese v razmislek o možnosti
izkoriščanja naravnih virov, saj nam narava ponuja energije v obliki svetlobe, vetra,
vode, toplote. Pojavi se torej problem, kako torej te energije pretvoriti v tisto, ki nam
je najbolj preprosta za uporabo.....v ELEKTRIČNO ENERGIJO.
Že od nekdaj sem se navduševal za elektroniko, regulacijo in krmiljenje z
elektronskimi elementi. Izziv za inovativno idejo se mi je porodil v tem, ko sem
ugotovil, da sončne celice proizvedejo največ energije, ko sončni žarki padajo na njih
pod pravim kotom. Ker pa sonce spreminja svojo lego, glede na dnevni in letni čas,
celice ne izkoristijo vse sončeve energije. Kako torej narediti sončne celice, ki bi
sledile gibanju sonca in bile kot ...SONČNICE?

REŠITEV
Ko sem se lotil mojega projekta sem najprej zbiral informacije na internetu o tem,
kakšne vrste sončnih celic že obstajajo in ali obstajajo inteligentne sončne celice, ki
bi » iskale sonce«. Zasledil sem, da so take sončne celice le načrtovane, in ne izdelane,
vendar se sedaj na trgu že pojavljajo različni sistemi, ki so zelo dragi. S tem
projektom sem želel dokazati, da z uporabo mojega
znanja in izkušenj, lahko izboljšam izkoristek
sončnih celic. Pri vsem tem me je navduševalo tudi
pridobivanja novih znanj iz področja programiranja,
regulacij, načrtovanja elektronskih vezij in
mehanike. Predvsem pa me je gnalo v to, da moj
končni izdelek preizkusim in potrdim hipotezo, da
lahko sončne celice sledijo soncu in njegovo energijo
maksimalno izkoristijo.
Slika 1: Primer inteligentnih sončnih celic

Sledilne sončne elektrarne že obstajajo, kar sem ugotovil z iskanjem informacij nas
spletni strani:
http://www.solarnatehnologija.si/DobroJeVedeti/MalaSoncnaElektrarna.
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Dokazano je namreč, da je izkoristek sledilnih elektrarn večji za skoraj 35%.

Take komponente sončnih celic se v večini pomikajo le za horizontalnimi spremembami
sončne lege, jaz pa sem želel, da moje celice
pridobijo zares največjo osvetljenost tudi s
tem, ko se prilagajajo sezonski legi sonca.
Torej bi se pomikale tudi v vertikalni smeri.

Slika 2: Primer sledilne sončne elektrarne
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TEORETIČNI DEL
Pri reševanju zadanega izziva sem uporabil znanja iz:






Fizike
Tehnike
Mehanike
Elektronike
Programiranja

Najprej sem si zamislil osnutek
naprave in začel z iskanjem informacij.

Slika 3: Miselni vzorec vhodnih in izhodnih enot moje naprave

Pri iskanju spletnih informacij o delovanju sončnih celic sem ugotovil veliko zanimivosti
in pridobil nova znanj o njihovem delovanju. Še posebno me je začudil podatek, da naš
planet od Sonca prejme v manj kot eni uri dovolj energije, da bi zadovoljilo vse
energijske potrebe celotnega človeštva za obdobje enega leta. Ta energija je seveda
različna glede na geografsko širino, našega položaja na Zemlji, vremena in seveda
trenutnega lokalnega časa.
Sončno energijo v obliki svetlobe pretvarjamo v električno energijo s pomočjo
sončnih celic, ki delujejo na principu izbijanja elektronov s fotoni.
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1.Zgornji kontakti
2. N tip silicija
3. Mejna plast
4. P tip silicija,
5. Spodnji kontakt
Slika 4 : Svetloba, ki nosi energijo v fotonih udarja v plast polprevodnika in izbija elektrone

Ko svetloba zadene izpostavljeno površino, ki je iz N tipa silicija, iz nje izbije
elektrone, ki se začnejo urejeno pomikati in tako ustvarjajo električni tok. Tok, ki ga
takšna sončna celica proizvede, je sorazmeren s svetlobo, ki pada na površino. Vir:
http://www.e-bajt.si/soncne_celice.html
Sončna svetloba lahko pada direktno ali v odboju. Lahko je jasna ali razpršena.
Svetloba nosi s seboj energijo v obliki fotonov. Pri pretvarjanju sončne energije so
izredno pomembne tudi tehnične lastnosti uporabljene opreme. Pri sončnih panelih je
najpomembnejši podatek izkoristek….in cena.
Nekatere sončne celice imajo vgrajene tudi majhne leče tako, da zmanjšajo
razpršenost difuzne svetlobe.
Če združimo več sončnih celic dobimo več energije. Takim celotam pravimo sončni
moduli.

SONČNE CELCE V PRAKTIČNI UPORABI
Uporabnost sončnih celic je iz leta v leto pogostejša. Še posebej je uporaba teh celic
priporočena v deželah, kjer je sonca veliko ne glede na letni čas. Med taka področja
gotovo spada tudi moj domači kraj - Goriška.
Ker je zemlja nagnjena, se vpadni kot sončnih žarkov na sončne celice tekom leta
spreminja. Vpadni kot je odvisen od letnega časa in zemljepisne širine. Z izračuni sem
ugotovil, da je razlika med največjim in najmanjšim vpadnim kotom enaka dvakratnemu
kotu nagnjenosti zemlje, zato mora moj sistem zagotavljati ta premik. Za moj domači
kraj je največji vpadni kot enak 67.47°, najmanjši pa 20.59° Vir:
http://mb.ipaslovenija.org/vzhod%20zahod%20sonca/Sonce/soncni%20kot.htm
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Sončne celice lahko opazimo v sistemih za pridobivanje električne energije v
podjetjih, gospodinjstvih in vrtni razsvetljavi, javni razsvetljavi, prometu, žepnih
računalih in celo igračah.

Slika 5: Sončne celice v komercialni rabi

Pogosto jih najdemo na različnih površinah: strehah,
panojih, tablah, ograjah. Največkrat pa zasledimo
statične - nepremične sončne celice.

Slika 6: Sončne celice na strehah hiš

KARAKTERISTIKE SONČNIH CELIC
MONOKRISTALNA SONČNA CELICA dimenzij 100cm2 lahko proizvede 1,5W moči pri
0,5 V enosmerne napetosti in toku 3A pri polni sončni svetlobi (1000W/m2) (Vir :
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell). Izhodna moč sončne celice je sorazmerna s
sončno svetlobo. Električna napetost na izhodu je skoraj konstantna, medtem pa se
spreminja električni tok, ki narašča glede na količino vpadle svetlobe.
Po enačbi za električno moč lahko ugotovimo, da se s tem spreminja tudi moč na
izhodu:

P=U×I
Za moj izdelek sem uporabil polikristalne sončne celice (modul sestavljen iz štirih
celic) dimenzij 66 x 95 x 6mm, z nazivno napetostjo 2V ter največjim tokom 200mA.
Moja ugotovitev: moč je sorazmerna z večanjem toka, ki je odvisen od svetlobe, ki
pada na fotocelico. Ugotovil sem tudi, da že pri majhnih osvetlitvah sončna celica
proizvede 2V napetosti, medtem ko tok z osvetljenostjo narašča.
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Pa še en koristen podatek, ki bi ga lahko upošteval pri gradnji sistema:
Sončne celice v primeru, ko so optimalno izpostavljene soncu, se tudi zelo grejejo. S
tem pa se zniža izhodna napetost in posledično tudi moč. Proizvajalci zato
priporočajo, da sončne celice hladimo (vodno ali zračno).

Ko torej Sonce uide iz idealne lege, v katero so usmerjene sončne celice, se torej
izkoristek le-teh bistveno zmanjša. Zato sem svoje razmišljanje in iskanje ideje
usmeril v problem izdelave sistema, ki bi:
pomikal sončne celice v dveh ravneh,
omogočal obrat sončnih celic za 360°,
meril napetost sončnih celic kot merilo izkoristka,
meril osvetljenost fototranzistorjev, s katerimi ugotavljamo položaj sonca.
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EMPIRIČNI DEL
MEHANIKA
Najprej sem narisal skico, ki sem jo osnoval na iskanju ideje za nizanje in povezovanje
elementov, ki bodo sodelovali pri delovanju inteligentnih sončnih celic.

Slika 7: Prva idejna skica moje naprave, kjer se že prepoznajo deli in postavitev mehanskih komponent

Že na skici sem označil posamezne dele in napravil kosovnico vseh delov, iz katerih
bom izdelal ohišje. Iz vezane plošče sem izdelal nosilce in podstavek z uporabo
naslednjih delovnih postopkov:
→ Zarisovanje

(svinčnik, ravnilo)
→ Žaganje
(vibracijska žagica)
→ Brušenje
(pile, brusilni papir)
→ Spajanje
(lepilo za les, žebljički)

Slika 8 Stranica naprave, ob katero je vpet nosilec za sončno celico
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V ohišje sem nato izvrtal luknje za osi, nosilce motorjev in nosilce končnih stikal.
Ko sem izdelal konstrukcijo iz lesa, sem nato montiral na spodnjem delu še kolesca, ki
omogočajo vrtenje zgornjega dela, kjer bo kasneje nameščena fotocelica. To vrtenje
bo omogočil elektromotor, ki bo lahko zavrtel fotocelico za želeni kot.

Slika 9 Kolesca, ki omogočajo vrtenje zgornje ploščadi

ELEKTRONIKA
Sledilo je načrtovanje vezja. Sestavljeno je iz:
• Modula za krmiljenje elektromotorjev.
• Statusnih lučk
• Senzorskega sklopa (Foto-tranzistorji, mikrostikal, sončne celice).
• Napajalnega modula.
•

Vse skupaj pa povezuje mikrokontroler.
Nato sem module pričel načrtovati.

Slika 10: Modul za krmiljenje elektromotorjev
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Slika 11: Napajalni modul

V programu EAGLE sem načrtoval dve vezji, na katerih bo vsa potrebna elektronika.

Slika 12: Slika pripravljena za izdelavo tiskanih vezij

Sliko filma sem s fotopostopkom prenesel na tiskanino iz vitroplasta, ki je na eni
strani prevlečena s tanko plastjo bakra. Po fotopostopku sem tiskano vezje položil v
zmes solne kisline in vodikovega peroksida.
Povezave, ki so bile zaščitene s plastjo fotolaka,
se ohranijo, medtem, ko se drugje plast bakra
razgradi. Tako ostanejo na površini le prevodne
sledi, ki omogočajo električno povezavo med
elektronskimi komponentami.
Sledilo je vrtanje lukenj z majhnim svedrom
(premer 0,8mm). Kasneje se namestil še
elektronske komponente ter jih prispajkal.
Slika 13: Sestavljeno tiskano vezje
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Slika 14: Namestitev fotocelice in optičnih čutilnikov - fototranzistorjev

Na zgornjo stran ploščice sem pritrdil sončno
celico in optične senzorje. Ti senzorji so
nameščeni na vogalih ploščice in zaznavajo celoten
prostor in spremembo svetlobe pretvorijo v
električne signale, ki jih mikrokontroler naprej
obdeluje. To je najpomembnejši del obdelave
podatkov.

Slika 15: Mikrokontroler v vezju
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Sledilo je še nameščanje elektromotorjev in nosilcev za končna stikala. Elektromotorji
imajo za prenos gibanja na gredi nameščen zobniški prenos, ki bistveno upočasni
vrtenje gredi pri prenosu na druge zobnike. Ti prenašajo vrtenje naprej na pravokotne
gredi z zobniki, ki omogočajo pomike sončnega panela.

Slika 16: Elektromotorji s prenosom

Obe tiskani vezji sta povezani s ploščatim kablom, ki omogoča prenos informacij med
posameznimi sklopi,

Slika 17: Povezovalni kabel
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PROGRAM
Ko sem vse sestavil, sem začel pisati program. Izbral sem si program Flowcode, ker je
enostaven za uporabo. Najprej sem sestavil program, ki prebere stanja vseh senzorjev
ter rezultat meritve prikaže na statusnih lučkah. Dodati je bilo potrebno še
podprogram za premikanje motorjev. Sestavljanje programa v skici in pravi izvedbi je
predstavljeno v prilogi.
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REZULTATI, MERITVE, ZAPLETI, TEŽAVE
OPIS DELOVANJA
Mikrokontroler sprejme podatke iz senzorjev in sončnih celic, ter najprej ustrezno
prižge statusne LED diode. Nato preveri ali je katero od končnih stikal sklenjeno.
Nato glede na vrednosti fototranzistorjev zavrti motorje. Če je katero od končnih
stikal sklenjeno, motorja za premikanje gor-dol ne vrti v določeno smer. Če so
vrednosti fototranzistorjev med seboj približno enake, se motorji ne zavrtijo. Ta
proces se ponavlja v neskončnost.

Slika 17 Končni izdelek v delovanju
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MERITVE
1. Izmeril sem, da sončna celica pri polnem delovanju odda približno 2V.
2. V času 2s elektromotorji premaknejo fotocelico za kot 10°.
3. Celoten čas premika in pot, ki jo opravi v tem času, nam da lahko podatek o obhodni
hitrosti vrtenja panela s fotocelico. To lahko izračunamo po enačbi, ki povezuje
količine hitrosti, poti in časa.
Podatki

s = 2Πr/360 × 10°

t=2s

s = 2x 3,14x0,05/36

r=5cm
________
v=?

s = 0,0087m
v = s/t
v = 0,0087m/2s
v = 0,0043m/s

Ugotovitev: Hitrost vrtenja mojega sistema je večja kot je hitrost navideznega
vrtenja nebesnega svoda, kar pomeni, da moje sončne celice z lahkoto sledijo soncu,
ne da bi zaostajale.
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ZAPLETI
Moj izdelek je delal brezhibno. Dovolil sem nekaj tolerance, tako da motorji ne
izvajajo popravkov ves čas, kar bi predstavilo veliko porabo energije, ki jo črpam iz
baterij.
Pri testiranju sem naletel kar nekaj zanimivih težav:
Elektronika na začetku ni delovala zaradi tokovnih konic, ki sta jih povzročala
motorja. Odpravili smo jih z dodanim kondenzatorjem na napajanju vezja.
Motor za obračanje sončnih celic ni bil dovolj močan. Težavo smo rešili z
zamenjavo motorja ter dodanim zobniškim prenosom.
Med zobnikom in pogonsko osjo je bilo premalo trenja in je zato zobnik drsel,
zato smo med zobnik in os dodali lepilo.
Pogosto se zgodi, da umetna svetloba zmoti delovanje naprave, zato
predvidevam, da bo potrebno pri demonstraciji zatemniti prostor in postaviti
edini vir svetlobe, ki mu bodo fotocelice sledile.
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OCENA CENE
Moj izdelek je od ideje do končnega nastajal skoraj dve leti. Vanj sem vložil zelo
veliko ur prostega časa in energije, še posebno pri risanju vezja, programiranju in
iskanju rešitev pri zapletih. Ceno stroškov takšnega izdelka sem razdelil na:
→
→

Strošek materiala: 90Eur;
vložen čas: za izdelavo sem potreboval veliko časa, ki ga težko ovrednotiti.

Če bi moj izdelek prodajal v realnih dimenzijah, bi postavil minimalno ceno 1000eur.

19

ZAKLJUČEK
Svojo hipotezo sem uspel potrditi, saj končni izdelek deluje tako, kot sem si zamislil.
Ugotovil sem pa, da bi se bolj izplačalo narediti tovrstni sistem v večjem merilu, saj
tako dosežemo boljši izkoristek. Pričakujem, da bo cena osnovnih gradnikov-sončnih
celic v bodoče bistveno upadla. Pričakujem tudi, da bodo v bodoče sončne celice imele
večje izkoristke.
Bodočnost pridobivanja električne energije iz sončnih celic je gotovo pred vrati.
Predstavljam si, da bi lahko nekatere neizkoriščene površine izkoristili za nasade
sončnih panojev, ki bi se obračali za soncem - tako kot SONČNICE. Menim, da bi lahko
pobočje Trnovsko Banjške planote, ki se dviguje iz vipavske doline lahko prekrili s
solarnimi moduli. Samo pobočje je namreč na nekaterih mestih že primerno nagnjeno
(okoli 20°, kolikor približno znaša najmanjši vpadni kot sončnih žarkov v naših krajih).
Želim si, da bi moj izdelek dosegel zanimanje med ljudmi. Mogoče se bo tudi kakšen
podjetnik odločil, da bi skupaj sodelovala pri izdelavi izvedbi predstavljene ideje.
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PRILOGA:

Slika 18 Skica sončnih celic

Slika 19: Skica sončnih celic z označenimi deli
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Slika 20 Deli sončnih celic (glej prejšnjo sliko)

Slika 21 Načrt postavitve motorčka in tiskanega vezja
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Slika 22 Načrt za krivljenje osovine

Slika 23 Načrt za izdelavo nosilca za koleščka
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Slika 24 Skici za izdelavo elektronike za krmiljenje motorjev
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Slika 25 Tabela logike za krmiljenje motorjev
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Slika 26Skica postavitve jumperjev (krmiljenje motorjev)

Slika 27 Skica elektronike za 5V napajanje
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Slika 28 Končna skica vse elektronike (1. stran)

Slika 29 Končna skica vse elektronike (2. stran)
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Slika 30 Načrt elektronike za zgornje vezje

Slika 31 Načrt elektronike za spodnje vezje (1. stran)
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Slika 32 Načrt elektronike za spodnje vezje (2. stran)

Slika 33 Načrt postavitve komponent za spodnje vezje
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Slika 34 Načrt postavitve komponent za spodnje vezje

Slika 35Načrt povezav za spodnje(levo) in zgornje(desno) vezje
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Slika 36 Skici poteka programa
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Slika 37 Logika obračanja sončnih celic (tabela 1)
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Slika 38 Logika obračanja sončnih celic (tabela 2)
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Slika 39 Glavni program
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Slika 40 Makro za prižiganje statusnih lučk
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Slika 41 Makro za vrtenje motorjev
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Slika 42: Zgornje vezje (sončne celice)
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Slika 43: Spodnje vezje
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