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Rehtla, R. Päikese fotoelektriliste paneelide automaatse positsioneerimise juhtseade. Ma-

gistritöö. – Tartu: EMÜ, 2015. 57 lehekülge, 21 joonist, 19 viidet, 13 lisa, formaat A4. 

Eesti keeles. 

Edaspidi nimetuse „fotoelektrilised paneelid“ asemel kasutatakse rahvusvaheliselt tuntud 

lühendit PV-paneelid. 

Projekteeritud päikese PV-paneelide positsioneerimise juhtseadmega on võimalik juhtida 

PV-paneelid vastavalt kiirguse tugevusele just sellise asimuudi- kui ka elevatsiooni nurga 

alla, kus PV-paneelide võimsus oleks maksimaalne päikese tõusust päikese loojanguni. 

Positsioneerimisseadme projekteerimisel on leitud lahendus, mis võimaldab üks kuni n 

sellist seadet süsteemi lisada nii, et ei tekiks probleeme nende koos töötamise käigus. Pro-

jektile on lisatud nõuded programm varustusele, mis võimaldaksid positsioneerimise 

seadmel toimida, nii nagu on projektis ettenähtud. Projekti tulemusena arendatakse välja 

süsteem, mis võimaldab PV-paneelide plokke süsteemi juurde lisada nii palju, kui on tarvis 

nt väikeelamu autonoomsemaks muutmiseks. 

 

Märksõnad: Fotoelektrilised paneelid, kontrollerid, andurid, mootorid, positsioneerimine, 
elektriskeemid, trükkplaadiskeemid, arvuti.  



4 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The designed solar PV panel positioning control device enables to change the azimuth and 

elevation angle of PV panels in a way that allows he panels to work at maximum capacity 

from sunset to sundown, taking into account the solar radiation strength. That would 

ensure the maximum efficiency of PV panels. The positioning controller changes the 

position of panels, using the azimuth and elevation motors, according to information 

provided by the radiation sensor pyramid. When designing the positioning device, a 

solution was found that allows to add 1…n devices into the system in a way that will not 

cause problems when all the devices are working simultaneously. The cost of the devices 

was not taken into account in the designing process since it is simply a provisional system 

solution and is not meant to be built yet.  

Electrical systems were created and pcb layouts designed using the Eagle 6.5.0 software. A 

large part of the work was selecting the electronics components that would ensure the 

functionality and reliability of the system. 

The project includes program requirements that would enable the positioning device to 

function in the way the project intends. A computer program allows the positioning devices 

added into the system to work and also to monitor the sensor data via Internet from 

anywhere around the world. Data provided by the sensors can be saved in the computer 

and an SD card reader has been integrated into the system as backup. Data can be retrieved 

from the card in case of computer malfunction. 

As a result of the project, a system is developed that enables to add as many PV panel 

blocks into the system as needed, for instance when making a small residential building 

more autonomous. 

Keywords: PV panels, controllers, sensors, motors, positioning, electrical systems, pcb 

layout, computer. 
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SISSEJUHATUS 

 

Päikese energia on kõige ligipääsetavam energialiik, mis on kättesaadav peaaegu kõigil. 

Päikeselt saabuva kiirgusliku energia passiivsel kasutamisel on oluline mõju meie elukesk-

konna loomisel ning aktiivne kasutus võimaldab lisaks toota elektrit kui ka sooja vett ilma 

energiatoorme peale ressurssi kulutamata. Päikeseenergiat kasutavad energiatehnoloogiad 

on ka erakordselt paindlikud. Selge on see, et päikeseenergia kannab endas suurt potent-

siaali, mida oleks võimalik rakendada vähendamaks hoonete fossiilenergiatarbimist, pike-

mas perspektiivis linnade energiasõltuvust ning ka keskkonnakoormust. [1] 

Hetkeseisuga on fotoelektriliste paneelide kasutegur vaevalt 20%, mis muudab need eba-

efektiivseks. Lisaks madalale efektiivsusele ja kõrgele maksumusele 

on päikesepaneelide ja -kollektorite puuduseks veel ka energiatootmise tsüklilisus ning 

sõltuvus ilmastikust. Energia tootmine toimub päeval ja on maksimaalne keskpäeval, mil 

päike on seniidis. Peamine energia tarbimine aga toimub hommikul ja õhtul, mis sellistel 

juhtudel eeldab energia akumuleerimist ehk energia salvestamist. [1] 

Tuulegeneraatorite ja päikesepaneelide ning päikesekollektorite suur erinevus seisneb sel-

les, et päikesepaneelide ja päikesekollektorite juures ei ole kasutuses kiiresti pöörlevaid osi 

ning nende otsene mõju loodus- ja elukeskkonnale on väike. Kuid nende tootmise ja utili-

seerimisega kaasneb siiski keskkonnareostus ning emissioon, seda aitab vähendada tarbija-

te vastutustundlik käitumine. [1] 

Päikesepaneelid ehk fotoelektrilised paneelid (ingl Photovoltaic), mis on paigaldatud fik-

seeritult, ei ole kõige efektiivsema energia tootmisega. Et fotoelektriliste paneelide ener-

giatootlikus oleks suurem tuleb neid juhtida kogu päeva jooksul selliste nurkade alla, kus 

on päikesekiirgus kõige suurem. Samas juhtseadmestik ei tohi kasutada rohkem energiat 

kui seda võidetakse nurkade muutmise abil. 

Magistritöös projekteeritakse fotoelektriliste paneelide automaatjuhtseade, mis võimaldab 

kiirgusanduritega juhtida fotoelektrilised paneelid kõige suurema kiirgusega nurga alla, kus 
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nende energiatootlikus on kõige efektiivsem. Paneelide juhtimiseks kasutatakse juhtkont-

rollerit ning koondtulemused kuvatakse arvutis ja salvestatakse SD-kaardile, mille luge-

misseade on lisatud juhtkontrolleri elektroonikaplaadile. Magistritöös projekteeritakse nel-

ja erinevat elektroonikasüsteemi koos vajalike trükkplaatidega. Nendeks projektee-

ritavateks süsteemideks on kogu komplekti juhtkontroller, fotoelektriliste paneelide juht-

kontroller, voolude ja pingete mõõtmise kontroller ning magnetanduri elektroonikaskeem 

koos vastavate trükkplaatidega. Süsteemi osa, millesse kuulub automaatikajaotuskilp AJK 

1 ning fotoelektriliste paneelide ploki juhtkontroller, mis saab infot süsteemi lisatud andu-

ritelt, on nimetatud fotoelektriliste paneelide plokiks. Selliseid fotoelektriliste paneelide 

plokke saab süsteemis olla üks kuni n tükki. Projekti suurem osa käsitleb automaatsüsteemi 

loomist, millesse kuuluvad neli eelpool nimetatud kontrollerit ja skeemi. Tehakse ülevaade 

valitud elektroonikakomponentidest ning koostatakse neli elektriskeemi kui ka trükkplaa-

diskeemi. Elektriskeemide ning trükkplaadiskeemide koostamisel kasutatakse programmi 

Eagle 6.5.0.  
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1. ÜLEVAADE OLEMASOLEVATEST SAMALAADSETEST 

SEADMETEST 

 

Üks olemasolev süsteem on projekteeritud nii, et juhitakse PV-paneele kahes tasandis. 

Asimuudi tasandis saab PV-paneele juhtida 180° ja elevatsiooni tasandis 0…90°. Kõige 

efektiivsemate nurkade leidmiseks on kasutatud kahte võrdväärset valgusandurit, millede 

tulemusi arvesse võttes juhitakse PV-paneelide nurkasid. Projekteeritud prototüübi süstee-

mi ja fikseeritud paneelide süsteemi on võrreldud ning võrdlus katse tulemusena saadi, et 

jaanuarikuus mõõdetuna, kui tööaeg oli fikseeritud süsteemil 4113 tundi ja kahes tasapin-

nas juhitaval süsteemil 4211 tundi, saadi energia tootlikkuseks fikseeritud süsteemil 7233 

kW·h ja kahes tasapinnas juhitaval süsteemil 10096 kW·h. Tulemusena leiti, et kahes tasa-

pinnas liigutatavat süsteemi saab lihtsasti kasutada päikeseelektrijaamades, kodustes süs-

teemides ja paljudes muudes süsteemides, kus tarvis energiat toota. [2] 

Teine olemasolev süsteem räägib intelligentsest päikese jälgimise süsteemist. Seda süstee-

mi saab lülitada kahes tasapinnas, saab liigutada ühes tasapinnas ning saab fikseerida va-

balt vastavalt erinevatele kasutajatele ja piirkondadele. Lisaks on süsteemi viidud viivitus, 

et vältida mootorite elektrienergia liigtarbivust. Antud süsteemi tulemused näitasid, et päi-

kese jälgimissüsteemiga on päikesepaneelide võimsus suurem, kui fikseeritud asendis ning 

süsteemi enda elektrienergiatarve ei ületa päikese jälgimissüsteemiga võidetavat elektri-

energia hulka. [3] 

Kolmas olemasolev süsteem on polaarne päikese jälgimissüsteem. Polaarne päikese jälgi-

missüsteemis ei kasutata andureid. Süsteem on ülesse ehitatud programmiliselt ja trajek-

toorid antakse matemaatiliselt programmile päikesetõusust päikeseloojanguni. Polaarne 

päikese jälgimissüsteem aitab kokku hoida süsteemi maksumust riistvaraliselt, kuna selles 

süsteemis ei kasutata nii palju andureid, kui teistes kahes tasapinnas juhitavates süsteemi-

des. [4] 
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2. LÄHTEANDMED 

 

2.1. Päike ja Maa 

 

Maal toimuvate füüsikaliste ja bioloogiliste protsesside peamine energiaallikas on päikese-

kiirgus. Minutis kiirgab päike maailmaruumi 5,3 × 1027 kalorit. Kui see korraga maale lan-

geks, hakkaks meredes ja ookeanides vesi 1,5 sekundi jooksul keema. Maale langeb päike-

se kogu kiirgusest vaid ligikaudu 0,0005 %. [5]  

Maa tiirlemine ümber oma kujutletava telje ning ümber Päikese ning telje kalle on põhju-

seks miks Maal muutub öö ja päev kui ka aastaajad. Sellest lähtuvalt muutuvad ka nurgad, 

kus päikesekiirgus on kõige suurem päikesetõusust päikeseloojanguni. 

 

 

2.2. PV-paneel 

 

PV-paneel on kihtidena kokku laotud ning seejärel lamineeritud. Kihte on kokku viis: 

 peegeldust vähendava pinnatöötlusega klaas; 

 polümeerist kilematerjal; 

 omavahel ühendatud päikesepatarei moodustavad fotoelemendid; 

 polümeerist kilematerjal; 

 alusmaterjal, milleks on tavaliselt plastikplaat. 

Kui kõik kihid on kokkulamineeritud, siis lisatakse alumiiniumist raam ümber ning kaabli-

te niiskuskindlaks ühendamiseks kinnitatakse tagaküljele karp, milles paiknevad dioodid, 

mille ülesandeks on elektrivoolu mööda juhtimine, kui peaks tekkima olukord, kus voolu 

suund süsteemis muutub vastupidiseks. Üks diood on kogu süsteemi ees, mis blokeerib 

seda, et PV-paneelid ise ei hakkaks voolu tarbima. [6] 

 



11 
 

2.3. PV-paneelide paigaldamine 

   

Eestis on kõige mõistlikum paigaldada PV-paneelid lõuna suunas 40° nurga alla maapinna 

suhtes, kuna selline asetus annab parema aastaringse energiakoguse. Kui paigaldada PV-

paneelid kagu või edela suunal, siis väheneb PV-paneelide tootlikus ligikaudu 5 % ning kui 

paigaldada ida või lääne suunal, siis võib väheneda PV-paneelide tootlikus ligikaudu 20 %. 

[7] 

Talvisel ajal lume korral on hea kui PV-paneelide nurk on võimalikult suur, et sealt lumi 

kergemini pealt maha tuleks. Samas, kui lumi kataks PV-paneele detsembrist veebruarikuu 

lõpuni, siis teoreetiliselt PV-paneelide tootlikkus väheneks aastas ainult 8 %. [7] 

PV-paneelide paigaldamisel tuleb arvestada ka nende jahutust. Mida suurem on PV-

paneelide jahutus, seda suurem on PV-paneelide tootlikkus. Kui paigaldada katusele, siis 

võimalikult kõrgele katuse pinnast ning kui paigaldada seinale, siis võimalikult kaugemale 

seinast. [7] 

PV-paneele saab paigaldada ka vertikaalselt. Vertikaalselt 90° nurga alla paigaldatud PV-

paneelide tootlikus on novembrist veebruarini ligikaudu 7 % suurem, kui 40° nurga alla 

paigaldatud PV-paneelidel. Samas aastaringselt 90° nurga alla maapinna suhtes paigalda-

tud PV-paneelidel on tootlikus 26 % väiksem, kui 40° nurga alla paigaldatud PV-

paneelidel. [7] 

Alternatiivselt paigaldatakse PV-paneele ka maapinnale, kui seinale või katusele ei ole 

võimalik paigaldada. Kuna  maapinnale paigaldatud PV-paneelidel jahutus on hea, siis on 

nende tootlikkus 5 % suurem. [7] 

PV-paneelide nurk peaks jääma kagu, edela või lõuna suunas.  

Maailmas on tuntud erinevad PV-paneelide paigaldussüsteeme. Ühed neist on liigutatavad, 

teised paigal seisvad. Liigutatavaid süsteeme on mitmeid, on selliseid milledel muudetakse 

ainult elevatsiooninurka, teiste lahenduste korral muudetakse nii elevatsiooninurka kui ka 

asimuudinurka. Üks suurema kasuteguriga PV-paneelide süsteeme on selline, mis kogub 

päikesekiirguse peeglite abil kokku ning suunab selle lisakiirguse PV-paneelile, suurenda-

des sellega paneelidele langevat kiirgusvoogu kaks kuni kümme korda. Selliseid konstrukt-
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sioone nimetatakse madala kiirguskontsentratsiooniga PV-süsteemideks, mis ei nõua lisa-

jahutust (ingl Low Concentration PV – LCPV). 

 

 

2.4. Akupanga rajamine 

 

Oletame, et akupank peab olema 278 A·h, 24 V süsteemis. Meil on kasutada 12 V akud, 

mille mahtuvus on 140 A·h. [8] 

Esiteks, et saada 12-voldisest pingest 24 V, peab kaks 12-voldist akut ühendama jadamisi, 

mahtuvus jääb ikka 140 A·h. [8] 

Teiseks, et saada suuremat mahtuvust, peab ühendama paralleelselt lisaks kaks jadaühen-

duses olevat 140 A·h akut ning saame akupanga 280 A·h, 24 V. [8] 

Akupanga rajamisel tuleb silmas pidada seda, et kui on tarvis pinget tõsta, siis ühendatakse 

akud jadamisi ning kui tarvis mahtuvust tõsta, siis ühendatakse akud rööbiti. Vahekaablid 

peavad kõik olema ühepikkused ja sama ristlõikega, et vältida pingelangusest tekkivat eri-

nevat laetuse taset. [8] 

Et akupank oleks stabiilsem ja pikema elueaga, siis on hea kui oleks võimalikult vähe jada-

sid akupangas. Paralleelselt ei ole soovitatav ühendada üle kolme jada. Akud, mis on aku-

pangas, peavad olema kasutusel üheaegselt. [8] 

Jadaühendus on voolutarvitite ühendusviis, mille korral kõiki jadas olevaid tarviteid läbib 

sama tugevusega elektrivool.  
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3. PROJEKTEERITAV PV-PANEELIDE JUHTIMISSÜSTEEM 

 

3.1.  Üldstruktuurskeem 

 

Projekteeritava süsteemi lahendiks on pakkuda autonoomseid PV-paneelide plokke, mille-

de asendeid saab muuta juhtkontrolleri, PV-paneelide plokkide juhtkontrollerite, asimuudi- 

ja elevatsiooniajamite abil. Projekteeritavas süsteemis on tehtud nii, et iga PV-paneelide 

ploki juurde kuulub automaatikajaotuskilp AJK 1, milles paikneb PV-paneelide ploki juht-

kontroller. See kontroller kogub andmeid süsteemi lisatud anduritelt. Kiirgusandurite pü-

ramiidilt saadava info kohaselt hakkab süsteem otsima optimaalset asimuudinurka liiguta-

des vähehaaval PV-paneelide plokki ühele poole, fikseerides signaali tugevnemist või nõr-

genemist, siis teisele poole, juhul, kui signaal vähenes. Seejärel hakkab süsteem liigutama 

PV-paneelide plokki teises tasapinnas sama laadselt ehk siis sätib elevatsiooninurga paika. 

Lumeandurilt saadakse andmed lume rohkusest. Magnetandurid määravad  asimuudi- ja 

elevatsiooninurka kogu töös oleku aja. Temperatuuriandur on süsteemi lisatud välisõhu-

temperatuuri mõõtmiseks. Projekteeritavasse PV-paneelide plokki kuulub neli 100 W-st 

PV-paneeli. PV-paneelide toodetud elektrienergia läheb esmalt automaatikajaotuskilpi 

AJK 1 ning sealt edasi AJK-sse (joonis 3.1), kus PV-paneelide toodetud elektrienergia ja-

gatakse laiali vastavalt vajadusele, kas omatarbeks, tarbijale, akupanka või siis antakse 

võrku. Selliseid PV-paneelide plokke võib süsteemis olla üks kuni n. Mitme paneeliploki 

olemasolul iga ploki juurde kuulub automaatikajaotuskilp (AJK 1…AJK n) koos vastava 

ploki juhtkontrolleriga. Kogu süsteemi ette on lisatud juhtkontroller, mis kogub infot PV-

paneelide plokkide juhtkontrolleritelt ning edastab need andmed Wi-Fi mooduli abil arvu-

tisse ja interneti ühenduse olemasolul on võimalik PV-paneelide plokkide tegevust ja andu-

ritelt saadud infot jälgida ükskõik, mis maailmapunktist. Juhtkontrolleri suhtlus PV-

paneelide plokkide juhtkontrolleritega toimub kontrollerite võrgusiini kaudu (ingl 

Controller Area Network Bus – CAN BUS) teel. Nii peakontroller kui ka PV-paneelide 

ploki juhtkontroller saavad toite automaatikajaotuskilbist AJK. Magistritöö üldstruktuur-

skeem on toodud joonisel 3.1. 
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Joonis 3.1. Üldstruktuurskeem

 

14 
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3.2. PV-paneelide automaatjuhtimisseadme riistvara kirjeldus 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli koostada PV-paneelide automaatjuhtimisseade. PV-

paneele peab saama juhtida vastavalt päikesekiirguse intensiivsusele, tagades kõige parema 

kasuteguri ning seega kõige suurema energiatootlikkuse. Antud automaatjuhtimisseade peab 

vastu võtma erinevaid signaale erinevatelt anduritelt. Päikesekiirgust registreerivad neli kiir-

gusandurit, mis on asetatud püramiidile. Lume liigrohkusest annab signaali lumeandur, mille-

le elektroonikasüsteem reageerib punase valgusdioodi süttimisega elektroonikaplaadil. See 

info jõuab arvutisse, kus PV-paneelide automaatjuhtimisseadme info registreerimiseks koos-

tatud programm väljastab vastava hoiatuse ekraanile. Välisõhutemperatuuri mõõdetakse ter-

motakisti abil. Temperatuurinäit kuvatakse nii elektroonikaplaadil asetseval vedelkristallkuva-

ril (ingl LCD) kui ka arvuti ekraanil. Paneelide positsioone aitavad määrata magnetandurid. 

Ajamite juhtimiseks on elektroonikaplaadile paigaldatud releed ning releede juhtimiseks lisati 

transistorid BC547 ja nende kaitseks – kaitsedioodid 1N4004. PV-paneelide toodetava elekt-

rienergia salvestamiseks on süsteemi lisatud akud. Voolude ja pingete mõõtmiseks on auto-

maatikajaotuskilpi AJK lisatud voolu ja pinge mõõtmise kontroller, mis mõõdab omatarbe, 

tarbija, akupanga kui ka võrku antavat/võetavat voolu ja energiat kui ka süsteemides olevat 

pinget. Süsteemi on lisatud SD-kaardilugeja. SD-kaardilugeja salvestab info SD-kaardile ja 

see tagab info säilimise arvuti rikke korral. Juhtkontrollerile on lisatud klahvistik, mis on 

mõeldud vedelkristallkuvaril erinevates menüüdes navigeerimiseks. Kõik süsteemi lisatud 

kontrollerid suhtlevad omavahel kontrollerite võrgusiini kaudu, kuna kontrolleritele on lisatud 

võrgu juhtmoodul (CAN Driver). Peakontroller kogub kokku info süsteemi kuuluvatelt juht-

kontrolleritelt ning edastab selle arvutisse Wi-Fi mooduli abil. Üldine pinge on süsteemis 

24 V aga süsteemi lisatud kontrolleritel ja ka erinevatel elektroonikakomponentidel on tarvis 

erinevaid pingeid ning selleks on kontrolleritele lisatud vastavad pingeregulaatorid.  
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4. MEHAANIKA 

 

4.1. Jaland 

 

Jaland on betoonist valatud ning on mõeldud asuma suuremal määral maa sees. Jaland maa-

pinnale ulatuvale osale kinnitatakse poltühenduse abil teraspost. Jalandi projekteerimise juu-

res on arvestatud ilmastiku olusid, näiteks tuulega, mis võib suurte tormide ajal kahjustada 

posti koos PV-paneelidega. Jaland on näidatud joonisel A.1. lisas A. 

 

 

4.2. Post ja raam 

 

Teraspost on vahelüliks jalandi ja raami vahel. Postile kinnitatakse samuti nii asimuudi- kui 

ka elevatsiooniajam. Posti ülaossa kinnitatakse raam, mis on mõeldud PV-paneelide paiguta-

miseks. Post ja raam on näidatud joonisel A.1. lisas A. 

 

 

4.3. PV-paneelide asendi muutmise sõlm 

 

PV-paneelide asendi muutmise sõlme kuuluvad asimuudiajam ja elevatsiooniajam. Asimuu-

diajam jääb posti ja raami vahele ning võimaldab raami liigutad 270 kraadi ulatuses. 

Elevatsiooniajamiks on lineaarajam ning kinnitused on lineaarajamil posti küljel ja raami ta-

gaküljel. Elevatsiooniajam võimaldab elevatsiooni nurka muuta 30 kraadisest nurgast kuni 80 

kraadise nurgani. PV-paneelide asendi muutmise sõlm on näidatud joonisel A.1. lisas A. 
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5. TÄITURI VALIK 

 

Antud projektis paneelide asendi muutmiseks vajaliku ajami valikul vaadeldi erinevaid moo-

toreid:  samm-mootoreid, vahelduvvoolumootoreid jne. Projekti valiti alalisvoolumootorid, 

kuna neid on kõige lihtsam juhtida. Mootorite valikul sai arvestatud lõputöös kasutatavate 

PV-paneelide kaalu, millele lisati raami ja raami juurde kuuluvate kinnitusdetailide raskus, 

samuti arvestati Eestis valitsevaid ilmastikuolusid (tuule tugevust). 

 

 

5.1. Elevatsiooniajam 

 

Elevatsiooniajamiks valiti projekti lineaarajam. Kuna lineaarajamite valik on suur sai see ka 

valiku tegemisel määravaks. Valitud lineaarajam on näidatud joonisel 5.1. Lineaarajam sai 

valitud järgmistest seostest: 

0 ,
v v

a
t


                                                              

(5.1) 

 

kus a  on  elevatsiooniajami kiirendus m/s; 

 v  – elevatsiooniajami kiirus lõpppunktis 0,025v  m/s; 

 
0v  – elevatsiooniajami kiirus algpunktis 0 0v   m/s; 

 t  – aeg t = 5 s. 
 

0,025
0,005

5
a   m/s2. 

Arvutusest selgus, et elevatsiooniajami vaja minev kiirendus peab olema 0,005 m/s2. Saab 

arvutada jõu, mida on elevatsiooniajamil tarvis PV-paneelide liigutamiseks.  

Elevatsiooniajami tarviliku jõumomendi leiame järgmisest seosest: 



18 
 

M = m·a ,                                                               (5.2) 

 

kus  on  elevatsiooniajami moment N·m; 

 m – PV-paneelide mass m = 34 kg. 

 

M = 34·0,005 = 0,17 N·m. 

Arvutusest selgus, et PV-paneelide tõstmiseks elevatsiooniajami vajalik jõumoment on 

0,17 N·m aga arvestades kõiki ülekandeid ja tuule koormust, siis korrutame saadud väärtuse 

100-ga ja saame vajalikuks jõumomendiks 17 N·m. 

 

Joonis 5.1. Lineaarajam [9] 

Lineaarajami tehnilised andmed: 

 Maksimaalne jõud  600 N. 

 Maksimaalne kiirus 25 mm/sek. 

 Tööpinge  24 V. 

 Maksimaalne töövool  3 A. 

 Kaal 1,2 kg. 
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5.2. Asimuudiajam 

 

Asimuudiajamiks valiti tigureduktoriga ajam, kuna selle hind on madalam kui nt lainereduk-

toriga ajamil. Valitud ajam on näidatud joonisel 5.2. Asimuudiajam sai valitud järgmistest 

seostest: 

ω = φ/t,                                                                 (5.3) 

 

kus ω  on  asimuudiajami nurkkiirus s-1; 

 φ – asimuudiajami liikumisenurk φ = 270°; 

  – aeg	 = 5 s. 

 

ω = 270/5 = 54 s-1. 

Arvutusest selgub, et asimuudi ajami vajaminev nurkkiirus peab olema vähemalt 54 s-1. Kasu-

tades valemit 5.1, milles valime 0,05v  m/s, 0 0v   m/s ja t  = 5 s saame: 

0,05
0,01

5
a   m/s2. 

Arvutusest selgus, et asimuudiajami vaja minev kiirendus peab olema 0,01 m/s2. Saab arvuta-

da jõu, mida on asimuudiajamil tarvis PV-paneelide pööramiseks. Kasutades valemit 5.2, mil-

les valime m = 34 kg saame: 

M = 34·0,01 = 0,34 N·m. 

Arvutusest selgus, et asimuudiajamil on tarvis, PV-paneelide pööramiseks 0,34 N·m jõumo-

menti. Arvesse võttes kõiki ülekandeid ja tuule koormust tuleb saadud jõumoment korrutada 

100-ga ning saame vajaminevaks jõumomendiks 34 N·m. 
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Joonis 5.2. Tigureduktoriga ajam [10] 

Tigureduktoriga ajami tehnilised andmed [10]: 

 Toide 24 V DC. 

 Ajami võimsus 250 W. 

 Jõumoment 34 N·m. 
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6. ELEKTROONIKA 

 

6.1. Peakontrolleri struktuur 

 

Magistritöö peakontrolleri struktuurskeem on toodud joonisel 6.1. Kontrolleri keskseks ele-

mendiks on STM32L476 mikrokontroller. Mikrokontrolleri püsivara (ingl Firmware) peale 

laadimine käib läbi universaalse asünkroonse vastuvõtja-saatja-liidese (ingl Universal 

asynchronous receiver transmitter – UART). Püsivara peale laadimiseks mikrokontrollerile on 

peakontrolleri trükkplaadile paigaldatud testimisprotseduuride grupp (ingl Joint test action 

group  – JTAG). Peakontrolleri korpuse esipaneelil asetsev vedelkristallkuvar on ühendatud 

mikrokontrolleriga 4-bitise paralleelliidese kaudu. Mikrokontroller jälgib surunuppude ole-

kuid. Surunuppude abil saab vedelkristallkuvaril kuvatavates menüüdes navigeerida. Valgus-

dioode lülitatakse mikrokontrolleri digitaalväljunditest port A8 ja port B10. Tagavarasalvestu-

seks kasutatakse SD-kaarti ning selleks on kontrolleri elektroonikaplaadile lisatud SD-

kaardipesa, mille suhtlus mikrokontrolleriga toimub jadaühendusliidese abil (ingl Serial 

peripheral interface – SPI). Peakontroller suhtleb süsteemi kuuluvate  PV-paneelide plokkide 

juhtkontrolleritega võrgusiini kaudu, suhtluse toimumiseks on kontrollerile lisatud võrgu 

juhtmoodul (CAN Driver). Peakontroller edastab PV-paneelide plokkide juhtkontrolleritelt 

kogutud andurite info kui ka asimuudi- ja elevatsiooniajami nurkade info, arvutisse Wi-Fi 

mooduli abil. Sealt Interneti ühenduse olemasolul on võimalik PV-paneelide plokkide tege-

vust ja anduritelt saadud infot jälgida ükskõik, mis maailmapunktist. Toiteplokk koosneb ka-

hest pingeregulaatorist. Üks muundab 24 voldise pinge 5 voldiseks ning teine 24 voldise pin-

ge 3,3 voldiseks. Peakontroller saab toite automaatikajaotuskilbist AJK. Nii peakontrolleri 

elektriskeem, mis on näidatud joonisel B.1. lisas B kui ka trükkplaadiskeem joonisel C.1. lisas 

C on projekteerimise käigus väljatöötatud autori poolt. Elektriskeemi tähistused ja elektrooni-

kakomponentide nimekiri on toodud tabelis D.1. lisas D. 
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Joonis 6.1. Peakontrolleri struktuur

22 
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6.1.1. STM32L476 mikrokontroller 

 

Projekteeritavas süsteemis olevatel kontrolleritel on kasutusel STM32L476 mikrokont-

rollerid. Antud mikrokontroller  valiti lähtudes sellest, et seadmel on piisav arv analoogdi-

gitaalmuunduri kanaleid (ingl Analog to digital konverter – ADC). Andmevahetus süstee-

mis olevate seadmete vahel toimub kontrollerite võrgusiini kaudu, mida antud mikrokont-

roller ka toetab.  

STM32L476 mikrokontrolleri peamised parameetrid [11]: 

 Välkmälu 256 KB. 

 Tööpinged pinged on 1,7 V kuni 3,6 V. 

 SRAM 128 KB. 

 PWM kanaleid – 2 tk. 

 USART – 3 tk. 

 UART – 2 tk. 

 ADC kanaleid – 16 tk. 

STM32L476 mikrokontrolleri väljaviikude asetused ja kirjeldused on näidatud joonisel 

6.2. 

 

Joonis 6.2. STM32L476 mikrokontrolleri väljaviikude asetus [11] 
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6.1.2. HD44780 LCD vedelkristallkuvar 

 

Erinevate väärtuste kuvamiseks on magistritöö elektroonikaplaadil kasutusel 20·4 tähe-

märgiga vedelkristallkuvar. Vedelkristallkuvari mõõtmed ja väljaviikude kirjeldused on 

näidatud joonisel 6.3. 

 

Joonis 6.3. Vedelkristallekraani mõõtmed ja väljaviikude kirjeldused [12] 

 

Ekraan on joodetud eraldi trükkplaadile, mille peal on ka kuvari kontroller HD44780. Ek-

raan ühendatakse peakontrolleri trükkplaadile piikribaühenduse abil. VSS ühendatakse 

skeemi maaga, VDD +5 V toitepingega ning V0 viigule antakse pinge, mis määrab ekraani 

kontrastsuse. Kontrastsuse pinge määratakse elektroonikaplaadil takistitega R9 ja R10. 

Ekraani väljaviigud 4–17 on ekraani juhtimiseks digitaalsignaalidega, millest väljaviike 

11–14 kasutatakse andmete edastamiseks 4-bitisena ning väljaviigud 4–6 juhtsignaalide 

jaoks. Väljaviigud 15 ja 16 on ekraani sinisele taustavalgusele 5-voldise toitepinge andmi-

seks. 
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6.1.3. Klahvistik 

 

Mikrokontrolleri juhtimiseks on skeemis klahvistik, mis koosneb 5 surunupust. Klahvistik 

on mõeldud juhtimiskeskuses vajaliku info kuvamiseks vedelkristallkuvaril. Surunuppude 

ühendused on näidatud joonisel 6.4.  

 

 

Joonis 6.4. Surunuppude ühendused 

 

Surunupud paigutatakse juhtimiskeskuse korpuse peale ning nupud ühendatakse 

elektroonikaplaadi külge pistikühendustega. Läbi takistite R1, R2, R3, R4 ja R5 on nupud 

vaikimisi kõrge loogikanivoo peal. Nupu allavajutamise korral ühendatakse protsessori 

väljaviik maaga ehk madala loogikanivooga. 

 

 

6.1.4. Valgusdioodid 

 

Mikrokontrolleri digitaalsetele väljunditele port A8 ja port B10 on ühendatud valgusdioo-

did. Valgusdioodid koos voolupiiramise takistitega on näidatud joonisel 6.5. 
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Joonis 6.5. Valgusdioodid ja voolupiiramise takistid 

 

Voolupiiramise takistite väärtused on arvutatud selliselt, et valgusdioodi läbiks 10 mA 

vool. 5 V toitepinget ja valgusdioodi pingelangu arvestades sobib rohelisele valgusdioo-

didele 270 Ω takisti ja punasele 330 Ω takisti. Roheline valgusdiood näitab, et seade on 

töös ja punane valgusdiood teatab liigsest lumest. 

 

 

6.1.5. Kontrollerite andmevõrk 

 

Kontrollerite võrgusiini (CAN Bus) eesmärgiks on võimaldada mikrokontrolleritel ja 

seadmetel suhelda omavahel. Selles võrgus on kasutusel sõnumipõhine protokoll, mida 

algselt töötati välja autotööstuse jaoks, kuid nüüdseks kasutatakse seda ka teistes valdkon-

dades. [13] 

Kontrollerite andmevõrgu liides (CAN Driver) lisatakse kontrollerite elektroonikaplaadile, 

et kasutada sümmeetrilist jadaliini ühendust. Lisaks muudele süsteemis kasutamiseks sobi-

vate omaduste on sümmeetriline liin ka piisavalt häirekindel. Kontrollerite andmevõrgu 

liides võimaldab korraldada andmevahetust paljude seadmete vahel. Elektroonika juhtele-

ment, mis on ettenähtud võrguühenduste toetuseks on näidatud joonisel 6.6. 
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Joonis 6.6. Kontrollerite võrgu juhtelement 

 

 

6.1.6. SD-kaardipesa 

 

Juhtimiskeskuse info salvestamiseks lisati juhtimiskeskuse trükkplaadile SD-kaardipesa. 

Arvuti rikke korral jääb SD-kaardile info alles. SD-kaardipesa on toodud joonisel 6.7. 

 

Joonis 6.7. SD-kaardipesa [14] 

 

 

6.1.7. Wi-Fi moodul 

 

Juhtimiskeskuse mugavaks suhtluseks arvutiga lisati juhtimiskeskuse elektroonikaplaadile 

Wi-Fi moodul, mis on näidatud joonisel 6.8. 
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Joonis 6.8. Wi-Fi moodul [15] 

 

 

6.2. PV-paneelide ploki juhtkontrolleri struktuur 

 

Magistritöös projekteeritud PV-paneelide ploki juhtkontrolleri struktuurskeem on toodud 

joonisel 6.9. PV-paneelide ploki juhtkontrolleri elektroonikaplaadi keskseks elemendiks on 

STM32L476 mikrokontroller. Mikrokontrolleri püsivara pealelaadimine käib läbi univer-

saalse asünkroonse vastuvõtja-saatja liidese. Püsivara pealelaadimiseks mikrokontrollerile 

on juhtkontrolleri trükkplaadile paigaldatud testimisprotseduuride grupp. Kiirgusandurid, 

temperatuuriandur ja vooluandur väljastavad analoogsignaale. Elevatsiooniajami positsio-

neerimise lõpulülitiks kui ka asimuudiajami positsioneerimise lõpulülitiks kasutatakse 

magnetandurit ning need väljastavad digitaalsignaale. Toiteplokk sisaldab kahte pingeregu-

laatorit. Üks muundab 24-voldise pinge 5-voldiseks ning teine 24-voldise pinge 3,3-

voldiseks. PV-paneelide ploki juhtkontroller saab oma elutegevuseks toite automaatikajao-

tuskilbist AJK. Nii PV-paneelide ploki juhtkontrolleri elektriskeem, mis on näidatud jooni-

sel E.1. lisas E kui ka trükkplaadiskeem joonisel F.1. lisas F on projekteerimise käigus väl-

jatöötatud autori poolt. Elektriskeemi tähistused ja elektroonikakomponentide nimekiri on 

toodud tabelis G.1. lisas G. 
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Joonis 6.9. PV-paneelide ploki juhtkontrolleri struktuur

29 
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6.2.1. Elevatsiooniajami juhtimise relee 

 

Süsteemi töökindluse tõstmiseks lisati skeemi kaks releed. Üks relee on elevatsiooniajami 

liigutamiseks ülesse ning teine relee on elevatsiooniajami liigutamiseks alla. Releesid juhi-

takse mikrokontrollerite digitaalväljunditest port C4 ja port C5, läbi transistoride BC547 

ning dioodid 1N4004 kaitsevad transistori relee mähise induktiivvoolu eest. Relee on näi-

datud joonisel 6.10. 

 

Joonis 6.10. Relee asimuudimootori juhtimiseks [16] 

 

 

6.2.2. Asimuudiajami juhtimise relee 

 

Süsteemi töökindluse tõstmiseks lisati skeemi kaks releed. Üks relee on asimuudiajami 

liigutamiseks vasakule ning teine relee on asimuudiajami liigutamiseks paremale. Releesid 

juhitakse mikrokontrollerite digitaalväljunditest port B1 ja port B2, läbi transistoride 

BC547 ning dioodid 1N4004 kaitsevad transistori relee mähise induktiivvoolu eest. Relee 

on näidatud joonisel 6.10. 

 

 

6.2.3. Magnetandur 

 

Asimuudiajami ja elevatsiooniajami positsioneerimiseks on kasutusel magnetandurid 

MLX90316. Kasutusel olev andur võimaldab mõõta ajami võllile kinnitatud diameetriliselt 
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polariseeritud magneti absoluutset nurka. Mõõdetud nurk edastatakse mikrokontrollerisse 

üle jadaliidese 12-bitise täpsusega. Anduri 12-bitine resolutsioon on jaotatud ühe täisringi 

peale. Anduri resolutsioon nurgakraadides tuleb järgmisest seosest: 

 

360/212=360/4096 = 0,09 °. (6.1) 

 

Antud täpsus ületab mitmekordselt positsioneerimiseks vajaliku minimaalse täpsuse. 

Andur võimaldab määrata pidevalt ajamite positsiooni ning pole vajalik ajamite kalibree-

rimine igal algkäivitusel. Ajamite algpositsioonid ja lõpppositsioonid on võimalik piirata 

tarkvaraliselt. Magnetandurid on eraldi paiknevatel trükkplaatidel ning on ühenduses, PV-

paneelide plokkide juhtkontrolleritega, ribakaabliga. Nii magnetanduri elektriskeem, mis 

on näidatud joonisel H.1. lisas H kui ka trükkplaadiskeem joonisel I.1. lisas I on projektee-

rimise käigus väljatöötatud autori poolt. Elektriskeemi tähistused ja elektroonikakompo-

nentide nimekiri on toodud tabelis J.1. lisas J. Diameetriliselt polariseeritud magneti paik-

nemine anduri kohal on näidatud joonisel 6.11. 

 

Joonis 6.11. Polariseeritud magneti paiknemine anduri kohal [17] 

 

 

6.2.4. Lumeandur 

 

Lumeandurilt saadakse andmed lumerohusest PV-paneelidel. Lumeanduri funktsiooniks on 

info edastamine PV-paneelide ploki juhtkontrollerile, kui lund on nii palju, et see vähendab 

oluliselt PV-paneelide võimsust. Lumeandur on toodud joonisel 6.12. 

 



32 
 

 

Joonis 6.12. Lumeandur 

 

 

6.2.5. Kiirgusandurite püramiid 

 

Kiirgusandurite püramiidilt saadava info kohaselt hakkab süsteem otsima optimaalset asi-

muudinurka liigutades vähehaaval PV-paneelide plokki ühele poole, fikseerides signaali 

tugevnemist või nõrgenemist, siis teisele poole, juhul, kui signaal vähenes. Seejärel hakkab 

süsteem liigutama PV-paneelide plokki teises tasapinnas sama laadselt ehk siis sätib 

elevatsiooninurga paika. Kiirguseandureid on iga PV-paneelide ploki juures neli tükki ning 

need on asetatud püramiidile nii, et iga andur oleks eri küljel. Kiirgusandur on toodud joo-

nisel 6.13. 

 

Joonis 6.13. Kiirgusandur [18] 

 

 

6.2.6. LT1999 vooluandur 

 

PV-paneelide ploki juhtkontrolleri omatarbevoolu mõõtmiseks on skeemis kasutusel 

LT1999 vooluandur. Vooluandur koos väljaviikudega on näidatud joonisel 6.14. 
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Joonis 6.14. LT1999 vooluandur [19] 

 

 

6.2.7. NTC-tüüpi termotakisti 

 

Välisõhutemperatuuri mõõtmiseks on skeemis negatiivse temperatuurikoefitsendiga termo-

takisti, mis täidab temperatuurianduri funktsiooni. Termotakisti takistus temperatuuril 

25 °C on 10 kΩ. Termotakisti ühendusskeem on näidatud joonisel 6.15. 

 

Joonis 6.15. Termotakisti ühenduskeem 

 

Termotakisti takistuse mõõtmiseks kasutatakse mikrokontrolleri port A0 analoog-

digitaalmuunduri kanalit. Takistuse konverteerimiseks pingeks on käesolevas projektis 

kasutusel pingejagur takistiga R32. 
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7. AUTOMAATIKA-JAOTUSKILBID 

 

7.1. Automaatika-jaotuskilbi AJK struktuur 

 

Automaatika-jaotuskilbi AJK struktuur on toodud joonisel 7.1. 

 

 

Joonis 7.1. Automaatika-jaotuskilbi struktuur 
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7.2. Automaatika-jaotuskilbi kirjeldus 

 

Projekteeritavas süsteemis on automaatikajaotuskilp AJK, mille sisse kuulub kontroller 

voolude/pingete mõõtmiseks. Nii tarbija kui ka võrgu ahelasse on lisatud digitaalne ener-

giaarvesti. Digitaalne elektrienergiaarvesti 1 tegeleb tarbija ahelas, tarbija poolt tarbitud 

elektrienergia mõõtmisega. Digitaalne elektrienergiaarvesti 2 mõõdab kahte pidi, esiteks 

mõõdetakse elektrienergia hulka, mida antakse võrku ja teiseks mõõdetakse elektrienergia 

hulka, mida võetakse võrgust. Digitaalsetelt elektrienergiaarvestitelt info edastamiseks 

voolude/pingete mõõtmise kontrollerile on kasutatud adapter Master RS232/MBus, mis 

teeb võimalikuks suhtluse kontrollerite võrgusiini kaudu. Kuna süsteemis on pingeks 24 V 

alalisvool aga tarbijale ja võrku antakse 230 V vahelduvvool, siis on süsteemi lisatud 

inverter, mis muundab 24 V alalisvoolu 230 V vahelduvvooluks. Juhtkontrolleri ja PV-

paneelide plokki juhtkontrolleri voolu mõõtmiseks on süsteemis vooluandurid LT1999. 

Kontrollerite võrgu juhtelement on süsteemi lisatud, et võimaldada suhtlust, kõikide süs-

teemis olevate kontrollerite vahel, kontrollerite võrgusiini kaudu. Süsteemis on PV-

paneelide energia sisestusplokk, mis võtab vastu PV-paneelide toodetud elektrienergia ja 

edastab selle läbi alalisvoolu mõõteseadme PV-paneelide kontrollerile, mis elektrienergia 

vastavalt vajadusele laiali jagab, kas omatarbeks, tarbijale, akupanka või annab võrku. Toi-

teplokk koosneb ühest pingeregulaatorist, mis muundab 24-voldise pinge 3,3-voldiseks 

pingeks, mida on elutegevuseks tarvis voolude/pingete mõõtmise kontrollerile, kontrolleri-

te võrgu elemendile ja vooluanduritele LT1999. Nii voolude/pingete mõõtmise kontrolleri 

elektriskeem, mis on näidatud joonisel K.1. lisas K1 kui ka trükkplaadiskeem joonisel L.1. 

lisas L on projekteerimise käigus väljatöötatud autori poolt. Elektriskeemi tähistused ja 

elektroonikakomponentide nimekiri on toodud tabelis M.1. lisas M. 

 

 

7.3. Automaatika-jaotuskilbi AJK 1 struktuur 

 

Automaatika-jaotuskilbi AJK 1 struktuur on toodud joonisel 7.2. 
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Joonis 7.2. Automaatika-jaotuskilbi struktuur 
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8. NÕUDED PROGRAMMIDELE 

 

8.1. Nõuded peakontrolleri programmile 

 

Peakontrolleri suhtlus teiste süsteemi lisatud kontrolleritega on kontrollerite võrgusiini 

kaudu. Peakontrolleri programm kogub kokku PV-paneelide juhtkontrolleritelt andurite 

info ja PV/paneelide kalde- ja asimuudinurkade info. Peakontrolleri programm registreerib 

voolu/pingete mõõtmise kontrollerilt saadud info kõikide projektis olevate süsteemide voo-

lutarvete ja pingete kohta. Peakontrolleri programm kuvab saadud info erinevates menüü-

des vedelkristallkuvaril. Menüüs on võimalik navigeerida süsteemi lisatud klahvistiku abil. 

Programm salvestab kogu info SD-kaardile. Peakontrolleri programm seab rohelise val-

gusdioodi oleku kõrgeks, kui süsteem on töös ning punase valgusdioodi oleku kõrgeks, kui 

lumeandurilt tuleb info lume liigrohkuse kohta. Peakontrolleri programm saadab kõik kok-

ku kogutud info Wi-Fi mooduli abil arvutisse.  

 

 

8.2. Nõuded PV-paneelide juhtkontrolleri programmile 

 

PV-paneelide juhtkontrolleri programm salvestab kõikide andurite info ja edastab selle 

peakontrolleri programmile. Kiirgusandurite püramiidi tarbeks on süsteemis programmili-

selt etteantud maksimaalne võimalik kiirgusesignaali väärtus, millega programm võrdleb 

mõõdetud signaali väärtust. Programmiliselt on ära määratud liikumise trajektoori para-

meetrid sõltuvalt aastaajast ja kellaajast, kasutades nurkasid, mis on eelnevate aastate jook-

sul astronoomiliselt kindlaks määratud vastavalt laiuskraadile. Seda viimast nüansi kasuta-

takse programmiliselt juhul, kui kiirgusandurite püramiid millegi tõttu lakkab töötamast. 

PV-paneelide juhtkontrolleri programm saadab elevatsiooniajamile ja asimuudiajamile, 

vastavalt kiirgusandurite püramiidilt saadud info kohaselt, käskluse, milliste nurkade alla 

peab PV-paneelid juhtima. PV-paneelide juhtkontrolleri programm registreerib magnet 

andurite abil ära elevatsiooniajami ja asimuudiajami positsioonid kogu töös oleku ajal. 
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8.3. Nõuded voolude mõõtmise ja pingete mõõtmise kontrollerile 

 

Voolude/pingete mõõtmise kontrolleri programm registreerib ära omatarbe voolud pea-

kontrolleril ja PV-paneelide juhtkontrolleril. Siis registreerib ära tarbijale antava voolu ja 

registreerib pinge väärtuse. Registreerib võrku antava voolu kui ka võrgust võetava voolu 

ning registreerib samuti pinged. Voolude/pingete mõõtmise kontrolleri programm regist-

reerib PV-paneelide poolt toodetud energia hulga ja registreerib PV-paneelide tootetava 

energia pinge. Registreerib ära akupangas oleva voolu ja pinge. Voolude/pingete mõõtmise 

kontrolleri programm edastab kõikide süsteemide voolude ja pingete väärtused peakontrol-

lerile.  

 

 

8.4. Nõuded arvuti programmile 

 

Arvuti programmis peavad olema nähtavad kõikide PV-paneelide plokkide nii asimuudi- 

kui ka elevatsiooninurgad antud hetkel ja peab olema võimalik näha logi eraldi menüüst, 

mis kuupäevadel ja kellaaegadel, millised on asimuudi- ja elevatsiooninurgad olnud. Arvu-

ti programmis peab olema lisatud iga süsteemi PV-paneelide plokki tarbeks üks punane 

märgutuli, mille süttimine informeerib antud PV-paneelide plokil liiglumerohkusest. Arvu-

ti programmist peab saama näha PV-paneelide plokkide toodetud elektrienergia hulka, 

paneelide võimsust ja ka pinget. Peab saama näha PV-paneelide plokkide omatarbeks ku-

lunud energia hulka ning akupangas olevat energia hulka ja pinget. Võrku antav ja võrgust 

võetav energia hulk vastava pinge juures peab olema samuti jälgitav nii nagu ka tarbijale 

antav vool ja pinge. Pinged võiksid olla nähtavad ka graafikutel ajas mõõdetuna. Graafiku-

tel peab olema ka jälgitav PV-paneelide plokkide võimsuse muutus ajas. Kui süsteem on 

ülesse ehitatud, siis peab saama arvuti programmi abil kõikide kontrollerite programme 

juhtida ja vajadusel programmeerida. Joonisel 8.1 on näidatud arvutiprogrammi kasutaja 

graafiline liides. 
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Joonis 8.1. Arvuti programmi esiekraani kuva  
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KOKKUVÕTE 

 

Projekteeritud päikese PV-paneelide positsioneerimise juhtseadmega on võimalik juhtida 

PV-paneelid vastavalt kiirguse tugevusele just sellise asimuudi- kui ka elevatsiooni nurga 

alla, kus PV-paneelide võimsus oleks maksimaalne päikese tõusust päikese loojanguni. See 

tagaks PV-paneelide maksimaalse kasuteguri saavutamise. Positsioneerimise kontroller 

muudab asimuudi- ja elevatsiooniajamite abil paneelide asendit vastavalt kiirgusandurite 

püramiidilt saadud infole. Positsioneerimisseadme projekteerimisel on leitud lahendus, mis 

võimaldab üks kuni n sellist seadet süsteemi lisada nii, et ei tekiks probleeme nende koos 

töötamise käigus. Projekteerimisel ei ole arvestatud seadmete maksumusi, kuna tegemist ei 

ole valmisehitatava seadeldisega vaid süsteemi esialgse lahendusega.  

Töö käigus koostati elektriskeemid ja projekteeriti trükkplaadiskeemid, kasutades tarkvara 

Eagle 6.5.0. Suure osa tööst moodustas elektroonikakomponentide valimine, mis tagaks 

süsteemi funktsionaalsuse ja töökindluse. 

Projektile on lisatud nõuded programm varustusele, mis võimaldaksid positsioneerimise 

seadmel toimida, nii nagu on projektis ettenähtud. Arvuti programm võimaldab süsteemi 

lisatud positsioneerimise seadmete tööd ja andurite infot jälgida interneti olemasolul üks-

kõik, mis maailmapunktist. Anduritelt saadud andmeid on võimalik salvestada arvutisse 

ning tagavarasalvestuseks on süsteemi lisatud SD-kaardi lugeja, millelt saab info kätte ar-

vuti rikke korral. 

Projekti tulemusena arendatakse välja süsteem, mis võimaldab PV-paneelide plokke süs-

teemi juurde lisada nii palju, kui on tarvis nt väikeelamu autonoomsemaks muutmiseks. 
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