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Töö eesmärgiks oli luua mikrokontrolleri baasil juhitav automaatne päikesejälgimis-süsteemi 

mudel. Uurimistöö käigus leiti, et sobivaimaks kontrolleriks antud projekti jaoks on Arduino 

Uno platvorm. Arduino Uno osutus valituks oma kasutusmugavuse, madala energiatarbe ja 

töökindluse tõttu. Täiturmehhanismidena kasutati servomootoreid TowerPro MG946R. 

Servomootorid osutusid valituks oma suure täpsuse ja suure momendi tõttu madalatel 

pööretel. Arvutuste alusel valiti sobiva momendiga servomootorid, vältimaks olukorda, kus 

mootor võib puruneda või ei jõua mudeli paneeli liigutada. Intensiivseima valgusallika 

tuvastamiseks kasutati fototakisteid. Kuna Arduino platvorm tuvastab pinge muutusi, mitte 

aga takistuse muutusi, oli vajalik fototakisti kasutamiseks koostada pingejagur. Pingejaguri 

vastutakisti arvutamiseks mõõdeti valgustakisti takistust mudeli tööolukorras, et pingejaguri 

väljundpinge väärtuse muutus oleks antud alas kõige suurem. Vastutakisti väärtuseks leiti 

15 kΩ. Fototakistid paigaldati paneeli nelja nurka. Mudeli juhtimiseks koostati 

juhtprogramm, mis korraldas erinevate komponentide omavahelise töö. Kõik mudeli 

koostamiseks vajalikud elemendid vormistati AutoCAD-i keskkonnas.  Detailid lõigati CNC 

(computer numerical control)  tööpingi abil MDF (medium-density fibreboard)  materjalist. 

Töö tulemusena valmis töötav päikesepaneeli pööramise mudel. Seda mudelit on võimalik 

kasutada kas õppevahendina, andmete kogumiseks enne täismõõtmelise paneeli paigaldamist 

või täismõõtmelise süsteemi loomiseks. 
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This paper focuses on a model of a solar panel turning device. Solar tracking is necessary to 

increase the efficiency of the solar panel energy production up to 40%. A controller is needed 

to take the information from the sensors and convert it to movement of the motors. To 

determine the best solution, several widespread microcontollers - Arduino, Raspberry and 

BeagleBone – were compared. Open-source electronics prototyping platform Arduino UNO 

was selected, for its low cost, low energy consumption and reliability. From comparing 

differences between stepper and a servo motor a decision was made to use a servo motor. 

The advantage of servo motors over a stepper motor was that the servo motor has a lot more 

torque at low speeds and the position of servo motors can be controlled more precisely than 

a stepper motor. Servomotor TowerPro MG946R was selected for this model.  For light 

detecting sensors four photoresistors GL5537 were used. Resistance decreases with 

increasing incident light intensity. To get a voltage proportional to the photoresistor value, a 

voltage divider was necessary. To choose a suitable pull down resistor for the voltage divider the Axel-

Benz formula was used.  A suitable pull down resistor was calculated to be 15 kΩ. The construction of 

the model was designed in AutoCAD environment. Parts are made of MDF material and cut 

out with a CNC milling machine. After constructing the model a program was created to 

control the communication between sensors and servos. The program was uploaded with 

the Arduino Software IDE. The principle of the code is to compare two photoresistors 

diagonally and to move the solar panel until all four resistor values are the same.  

Keywords: solar tracker, Arduino UNO, solar energy, servo motor, photoresistor 
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TÄHISED JA LÜHENDID 
 
a-Si   − amorfne räni 

Cds   − fototakisti                          

CPU   − keskprotsessor 

c-Si   − kristalliline räni 

F   − jõud, kg 

GND   − negatiivne poolus Arduino UNO plaadil 

GPIO   − sisend/väljund viigud(General-purpose input/output) 

IDE   − programmaator (integrated development environment )   

Ilühis   − päiksepaneeli lühisvool, A  

 IMVP   − vool päiksepaneeli maksimaalses võimsuspunktis, A   

M   − jõumoment kg/m 

PLC  − progammeeritav loogikakontroller (programmable logic    

  controller)                                                                                                                    

Pmax   −  Päikesepaneeli suurim väljundvõimsus, W 

r   − jõuõlg, m 

R2   − pingejaguri püsitakisti takistus, Ω 

Rmax   −  fototakisti takistus suurima valgustugevuse korral, Ω 

Rmin   − fototakisti takistus väikseima valgustugevuse korral, Ω 

Ukatkestus  − pinge koormamata päikesepaneelil, V  

UMVP   − pinge päiksepaneeli maksimaalses võimsuspunktis, V   
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SISSEJUHATUS 
 

Päikesepaneelide paigaldamine on järjest populaarsust koguv trend. Paneele paigaldades on 

suurim probleem optimaalseima asendi leidmine. Paneelide tõhusamaks ärakasutamiseks tuleb 

maksimeerida neile langevat päikesevalguse intensiivsust, mida on võimalik saavutada 

kasutades päikese jälgimise süsteeme. Käesoleva töö eesmärk on luua töötav päikesepaneeli 

pööramise mudel. Teostav mudel on ümber kahe telje pöörlev. Loodava mudeli juhtimiseks 

kasutatakse mikrokontrollerit. Mudelile paigaldatakse päikesepaneel. Mudelit on võimalik 

kasutada õppevahendina, andmete kogumiseks enne täismõõtmelise paneeli paigaldamist või  

võtta aluseks täismõõtmelise süsteemi loomisel.  

 
 
Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised ülesanded: 
 

• Valida sobiv kontroller 

• Valida sobivad täiturmehhanismid 

• Valida andurid 

• Valmistada konstruktsioon 

• Koostada juhtprogramm mudeli juhtimiseks 
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1.Päikesejälgimissüsteemid  
 

1.1 Päikesejälgimissüsteemi vajalikkus  

 

Pidev kliima soojenemine on pannud inimkonna mõtlema taastuvatele energiaallikatele. Üheks 

neist on Päikeselt saabuv energia. Eriti sobiv on päikeseenergiat kasutada linnades. Päikeselt  

saadud energiat  kasutatakse peamiselt päikesekollektori abil soojusenergia saamiseks, aga  

laialt levinud on ka elektrienergia saamiseks fotoelektriliste päikesepaneelide kasutamine.   

Eestis jääb ruutmeetrile langeva päikesekiirguse hulk 1000− 1100 kWh/(m2 a), seejuures Lääne-

Eestis ja rannikualadel on see mõnevõrra suurem kui sisemaal tänu väiksemale pilvisusele. 

Päikesekütte ja päikeseelektri süsteemide planeerimisel tuleb arvestada, et Eestile langeb 

valdav osa päikesekiirgusest perioodil märtsist oktoobrini ning sellest suurim osa 

suvekuudel. Enimlevinud päikesepaneelide paigaldamise viis on kohtkindlalt fikseeritud 

paneelid. Kõige efektiivsemaks loetakse paigutust lõuna suunas ligikaudu 40 kraadise nurga all 

maapinna suhtes. Sellise tüüp− paigaldise korral suudab paneel anda aastas 900-960 kW·h 

energiat iga paigaldatud kW  kohta [1]    

Päikesepaneelide kasutegur on viimastel aastatel tunduvalt suurenenud, kuid  nendelt saadava 

energia hulk on  jõudmas maksimaalse piirini. Paneelide paigaldamisel on suurim probleem 

optimaalse asendi leidmine seoses päikese pideva asukoha muutusega, sõltuvalt kellaajast ja 

aastaajast. Päike tõuseb hommikul idast ja loojub õhtul läände ning aasta vältel  muutub 

keskpäevane kõrgus. Paneelide tõhusamaks ärakasutamiseks tuleb maksimeerida neile langevat 

päikesevalguse intensiivsust, mida on võimalik saavutada kasutades päikesejälgimis− 

süsteeme. Kasutades kaheteljelist päikesejälgimissüsteemi on võimalik päikesepaneelide 

tootlikkust suurendada kuni 40% võrreldes kohtkindlalt fikseeritud paneelidega. [2]  

Päikesejälgimissüsteemide suurim puudus on nende kõrge hind ja madal töökindlus, kuna 

seadmes on palju liikuvaid osi. Valikul tuleb samuti silmas pidada, et liikuv päikesepaneel 

võtab rohkem ruumi kui katusel kohtkindlalt fikseeritud paneel. Väikeste päikesejaamade 

puhul, kus on kasutusel vähe paneele, on päikesejälgimissüsteeme otstarbekam kasutada kui 

kohtkindlalt fikseeritud süsteeme, kuna päikesepaneeli keeraja on tunduvalt odavam ning vajab 

vähem hooldamist. Suurema päikesejälgimissüsteemi puhul on paneelide ja  konstruktsioonide 

tuulekahjustuse oht suurem kui fikseeritud paneelide kasutamisel. Võimsad konstruktsioonid 

on kallimad mis muudab  nende tasuvusaja pikaks. Enne päikesejälgimissüsteemi paigaldamist 
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tuleb teha vastava paneelide pööramisseadme ehituse jaoks tasuvusarvutus ja veenduda selle 

vajalikkuses.[1,2] 

 

 

1.2 Päikesejälgimissüsteemid 

 

Päikesejälgija eesmärgiks on suunata päikesepaneeli päikese poole, vastavalt päikese asukoha 

muutusele ajas, luues seeläbi võimalikult väike nurk paneeli pinnanormaali ja talle langevate 

päikesekiirte vahel. Päikesepaneeli tootlikkus on maksimaalne, kui sellele langeb otsene 

päikesekiirgus. Vaatlusalune päikesepaneeli pööraja mudel võimaldab pilvise ilma korral 

efektiivsemalt ära kasutada ka peegelduvat ja hajuvat valgust.  

Päikesejälgijaid on erinevaid tüüpe, mida saab gruppidesse jagada erinevate tunnuste järgi. 

Näiteks saab eristada, pööratamist ühe või kahe telje ümber. Ühesuunalise pööraja korral 

pööratakse paneeli kas ümber horisontaalse või vertikaalse telje. Põhja pool on otstarbekam 

pöörata paneeli ümber vertikaalse telje, kuna päike ei tõuse kõrgele ja suvepäevad on väga 

pikad. Kahe telje ümber pöörav  päikesejälgija tagab suurema kasuteguri kui ümber ühe telje 

pöörav. Käesolevas töös konstrueeriti päikesepaneeli kahe telje ümber pöörava seadme mudel. 

Veel on võimalik eristada pööramisseadmeid juhtimispõhimõtte alusel: kas päikese jälgimiseks 

kasutakse andureid, et pidevalt hinnata päikese asukohta või toimub paneeli liigutamine kindla 

etteantud algoritmi abil, liikudes päikesega samas tempos. Käesolevas projektis jälgitakse 

päikese asukohta andurite abil. Seadmeid saab eristada ka paneeli pööramiseks kasutatava 

energia alusel. Elektrienergia korral kasutatakse mootoreid, mis muudavad paneeli suunda 

vastavalt kontrollerilt saadud käsklustele.  See võimaldab paneeli liigutada väga täpselt 

soovitud asukohta. Kuna aga mootorid tarbivad paratamatult energiat, siis viituste abil 

teostatakse liikumine siis, kui see on kõige optimaalsem. Saab kasutada ka otsetoimesüsteeme, 

mille puhul kasutatakse madala keemistemperatuuriga vedelikku ja mille soojenemisel 

tekkinud gaasi paisumisel tekkinud surve põhjustab silindri liikumise, mille abil liigutatakse 

paneeli ühest asendist teise. Viimane süsteem on küll odav ja peaaegu hooldusvaba,  kuid tema 

suurim puudus on otsene sõltuvus  temperatuurist, mis võib põhjustab ebatäpsusi. Vaadeldavas 

projektis kasutatakse elektrienergia baasil töötavat jälgijat, kasutusel on  kontroller, 

valgusandurid ja mootorid. [3,4,5].  
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2. PROGRAMMEERITAV LOOGIKAKONTROLLER 
 

2.1 Programmeeritav loogikakontroller 
 

Automaatse süsteemi juhtimiseks on kõige tähtsam komponent  programmeeritav kontroller 

ehk PLC ja selle juhtimisprogramm.  Kontrolleri protsessori (CPU) toimel töötava  

juhtprogrammi ülesanne on sisse lugeda ettemääratud ajavahemike tagant anduritelt saadud 

infot, seda töödelda ja otsustada, millise väljundsignaali olekut on vaja väljundplokis muuta. 

Algselt loodi kontroller asendamaks releelülitusi, kuid kontroller pakub palju enamaid 

võimalusi ja paindlikkust kui releed. Kontroller võimaldab kasutada: sisse/välja 

kontrolli, taimereid, loendureid, võrdlemist, aritmeetika tehteid ja andmetöötlust. Kontrolleri 

kasutamine pakub vastavalt vajadusele suurt paindlikkust protsessi korrigeerimiseks 

programmi muutmise abil. Kontrolleriga juhtimine on tunduvalt odavam kui juhtimine 

releejuhtimisega süsteemides, eriti paistab hinnavahe silma suurte süsteemide puhul. 

Kontrolleri suur eelis on töökindlus, kuna sisestatud programmi saab eelnevalt testida ja 

võimalus sellest kõrvale kaldumiseks puudub. Programmi on lihtne kasutada kopeerimise teel 

paljudes kontrollerites tagades seeläbi stabiilse kvaliteedi. Programmeeritavaid kontrollereid 

valmistakse erinevate suuruste ning tehniliste võimalustega. Konkreetse kontrolleri valikul 

tuleb silmas pidada,  täidetava programmi keerukusest ja milliseid andureid ning täitureid 

seadmega ühendatakse. [6,7] 

 

 

2.2 Mikrokontrollerid ja miniarvutid 
 

Tööpõhimõttelt jagatakse arendusplatvormid kahte gruppi: miniarvutid ja mikrokontrollerid.  

Mikrokontrolleri puhul on tegu programmeeritava kiibiga, kus kõik  elemendid on paigutatud 

kiibi peale kompaktsemas mahus. Mikrokontroller koosneb protsessorist, mälust, sisenditest ja 

väljunditest. Mikrokontroller on peamiselt ette nähtud täitma üht ülesannet ja funktsionaalsuse 

muutmiseks tuleb programmi muuta. Sisendile antava info põhjal on võimalik platvormidel 

väljundi väärtusi programmi abil muuta. Mikrokontrolleril puudub operatsioonisüsteem. Turul 
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leidub palju platvorme, mille vahel  valimine võib olla keeruline. Valiku tegemisel tuleb lähtuda 

juhitava protsessi keerukusest, kuna ühe lihtsa programmi täitmisel puudub vajadus arvuti 

kasutamiseks, kuna see tõstaks tarbetult seadme hinda. Miniarvuti (Single-Board computer) on 

sarnane tavalisele arvutile, kuid odavam ja väiksema jõudlusega. Miniarvuti omab kõiki päris 

arvutile sarnaseid komponente nagu protsessor, mälu, graafikakiirendi, USB ja Ethernet, kuid 

lisaks on miniarvutil programmeeritavad sisend- ja väljundviigud, mis võimaldab 

miniaarvuteid kasutada mikrokontrollereitega sarnastes olukordades. Enim levinud platvormid 

on Arduino, Raspberry Pi  ja Beaglebone. Nimetatud mudelid on populaarsed, sest nad on 

kergesti kättesaadavad ja võrdlemisi odavad.   

Allpool on esitatud kolme platvormi tutvustused ja vaadeldava projekti teostamiseks sobivaima 

platvormi valik.[8,9] 

 

 

2.2.2 Arduino UNO 
 

Arduino platvorm on vabavaraline mikrokontroller. Arduino ei kasuta operatsioonisüsteemi, 

vaid selle tarkvara koosneb standardsest programmeerimiskeele kompilaatorist ja 

mikrokontrolleris olevast alglaadimise haldurist, mis lihtsalt täitab etteantud programmi. 

Puudub küll ligipääs elementaarsetele operatsioonisüsteemi tööriistadele, kuid lihtsat 

programmi on võimalik täita ka ilma operatsioonisüsteemita. Programmeerimiskeeleks on 

kasutusel pisut muudetud ja lihtsustatud  C++ keel. Programmi laadimiseks Arduinosse on 

kasutusel spetsiaalne Arduino tarkvara (IDE). Tarkvara sisaldab ka pidevalt uuenevat teeki 

näidisprogrammidega. Arduino peamine ülesanne on luua side andurite ja täiturseadmete vahel, 

seega on see hea lahendus projektides, kus soovitakse lihtsalt väljundit vastavalt sisendile. 

Lihtsate juhtimistoimingute jaoks on see ideaalne, kuna operatsioonisüsteemi kasutamine oleks 

ebaotstarbekas. Puudub oht tarkvara või operatsioonisüsteemi riketeks. Arduino hakkab 

programmi täitma sellest hetkest, kui ta sisse lülitada ja peatub hetkel, kui ta välja lülitada. 

Funktsionaalsuse tõstmiseks on võimalik lisada täiendavad mooduleid põhimoodulile, et 

kasutada erinevaid täiendavaid funktsioone ja erinevaid andureid.  Arduinole pakutakse 

laiendusplaate, mille abil on võimalik Arduino kasutusvaldkonda veelgi laiendada. 

Laiendusplaat kinnitub põhiplaadi peale ja on nende arvu võimalik suurendada üksteise peale 

lisamisega. Laiendusplaatide loetelu on väga pikk ja neid pakutakse erinevate otstarvete jaoks. 

Levinumad on andurite ühenduseks, võrguliidese jaoks ja SD-kaardi lisamiseks. Erinevalt 
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konkurentidest ei vaja Arduino analooganduritega suhtlemiseks mahukat tarkvara. Oma lihtsa 

ehituse tõttu on Ardunio madala energiatarbega. Plaadi toitmiseks saab kasutada arvuti USB-

liidest või välist toiteallikat: toiteplokki või akut. Arduino on varustatud isetagastuva USB 

ülevoolu kaitsmega, mis kaitseb arvutit skeemil tekkida võivate  ülekoormuste ja lühiste eest. 

Enamik arvuteid on samuti varustatud sellise kaitsmega, kuid see pakub täiendavat turvalisust. 

Kaitse rakendub, kui koormus kasvab üle 500mA. Välise toiteallika pinge võib varieeruda kuue 

kuni kahekümne voldi vahel, kuid soovituslik oleks seitse kuni kaskteist volti, kuna vähema 

puhul ei pruugi plaadi väljund välja anda vajaliku viit volti ja üle kaheteist voldi korral võib 

hakata pingestabilisaator üle kuumenema. Arduino ei ole tundlik toitepinge kõikumisele, mida 

võib põhjustada näiteks aku tühjenedes pinge vähenemine.  Arduino Uno kasutab 

mikrokontrollerit Atmega328. Kontrolleri taktisageduseks on 16 MHz. Plaat on varustatud 16 

sisend-väljundviiguga, millest kuus on sagedussignaali ja pulsilaiusmodulatsiooniga (PWM) 

andurite ja muu ühendamiseks. Maksimaalne voolutugevus  sisend-väljundviikudel on 40 mA 

ja pinge viis volti. Arduinos on kasutusel andmete salvestamiseks  sisse ehitatud flashmälu 32 

KB. Seda on küll vähe, kuid see on piisav lihtsamate programmide jaoks. 2 KB on reserveeritud 

alglaadurile. Muutmäluna on kasutusel SRAM ehk staatiline muutmälu suurusega 2 KB. 

Elektriliselt eemaldatava programmeeritava lugemiskaitstud mälu ehk EEPROMi suuruseks on 

1KB [10,11,12,13,14].  Joonisel 2.1. on näidatud Arduino Uno välimus ja joonisel 2.2 on 

näidatud Arduino Uno elektriline skeem. 

 

 

                             Joonis 2.1. Arduino UNO  Rev 3 
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  Joonis 2.2. Arduino UNO elektriskeem[16]
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2.2.3 Raspberry PI 2 
 

Raspberry puhul on tegu täiesti funktsionaalse arvutiga, mida on võimalik HDMI liidese abil 

ühendada monitori või teleriga. Raspberry PI on peaaegu 40 korda kiirema arvutusvõimsusega 

kui Arduino. See võimaldab Raspberryl täita tunduvalt keerukamaid ülesandeid ja kasutada 

samaaegselt erinevaid programme, samal ajal kui Arduino suudab täita vaid üht programmi. 

Raspberry  PI  2B baseerub  Broadcom BCM2836 neljatuumalisel−  ARM Corex-A7 

protsessoril 900 Hz ja  videokaardina on kõigil Raspberry´del kasutusel Videocore 4, mis on 

võimeline tagama Blu-Ray kvaliteedi kasutades H.265 40 MBit/s.  Rasperry PI 2  muutmälu 

suurus on 1 GB. Raspberry PI 2−l puudub klassikaline kõvaketas, kuid seda asendab SD-kaardi 

pesa  ja see võimaldab kasutada SD-kaarte vastavalt soovitud suurusele (kuni 64 GB). SD-

kaarte vahetades on võimalik  kiiresti ja lihtsalt muuta Raspberry  kasutusvaldkondi, katsetada  

näiteks erinevaid programme ja operatsioonisüsteeme. SD-kaardi soovituslik suurus algab 

8 GB-st, tagades piisavalt ruumi operatsioonisüsteemile ja täiendavatele programmidele. USB-

mälupulga abil on võimalik mälu mahtu vajadusel suurendada.  USB liides võimaldab kasutada 

Raspberryl klaviatuuri ja hiirt. GPIO nõelte arv on vastavalt mudelile kas 40 või 26, kuid 

abimooduli abil saab nende arvu suurendada. Erinevalt Arduinost ei  ole need piisavalt võimsad, 

juhtimaks servomootorit ja vajab selleks lisamoodulit. Plaadil on ka kolm 3,3-voldist ja üks 

viie-voldine toiteväljund.  Heliedastuseks on standardne integreeritud audioväljund. 

Operatsiooni süsteemina saab kasutada kohandatud Linuxi-versioone või Androidi. Raspberry 

kodulehelt on võimalik alla laadida erinevaid versioone nii algajatele kui ka edasijõudnutele. 

Raspberry PI 2 võimaldab kasutada operatsioonisüsteemina ka Windows 10 IoT.  

Programmeerimiskeelteks soovitatakse  peamiselt  Scratch-i ja Pythonit. Scratch on sobilikum 

noorematele lastele ja Python algajatele. Kogenenumatele kasutajatele ei ole seatud mingeid 

piiranguid kasutada ka teisi programmeerimis keeli( C, C++, Java  jne). Kõik on installeeritud 

Raspberry PI jaoks levitatavatele SD-kaartidele. Raspberryl on võrguühenduse jaoks seadme 

külge paigaldatud 1/100 Ethernet ühendus. USB-pesa kaudu on võimalik kõigile mudelitele 

lisada WiFi moodul. Voolutarve on tunduvalt suurem kui Arduinol ja seetõttu peab Raspberry 

vooluvõrguga pidevalt ühendatud. Akut või patareitoidet kasutades nõuab Raspberry 

tähelepanu, kuna seade on väga tundlik pinge kõikumistele, sealhulgas ka pingelangusele, mis 

tuleneb aku tühjenemisest. Samuti ei pruugi toites läbi arvuti USB-pesa jaguda piisavalt voolu, 

kuna tüüpiline USB 2-pesa maksimaalne väljundvool on 500mA. Sellest võib jääda puudu, kui 
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kasutusel on Raspberry USB pesad. Normaalseks tööks vajalik toitepinge on 5V. Joonisel 2.3. 

on näidatud Raspberry PI 2 Mudel B. [12,17]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.3. Raspberry PI 2 Mudel B [18] 

 

 

2.2.4 BeagleBone BLACK 

 

Beaglebone on oma ehituselt väga sarnane Raspberry´ga. Beaglebone kasutab 1 Ghz AM335x 

ARM Cortex-A8 protsessorit. Muutmälu suuruseks on 512 Mb, mis on DDR3L tüüpi ja 

töösagedusega  606 MHz.  Erinevalt  Arduinost ja Raspberryst, mis vajavad salvestamiseks SD 

kaarti, on Beaglebone´il 4 GB mälu, kuid seda on võimalik suurendada mikro-SD kaardi abil.  

Ühilduvuse loomiseks on  olemas USB-pesa, mis võimaldab kasutada kõiki USB kaudu 

liidetavaid lisatarvikuid nagu klaviatuur ja hiir. Beaglebone´i plaadile on paigaldatud ainult 1 

USB pesa, seega mitme tarviku kasutamisel on vajalik USB laiendaja. Pildi ja heli  edastuseks 

on kasutusel HDMI liides, tänu millele saab selle ühendada enamlevinud ekraanidega. 

Graafikakaardina on kasutusel SGX530 3D, 20M Polygons/S.  Erinevalt Raspberryst puudub 

Beaglebone´il eraldi audio väljund. Võrguühenduse loomiseks on olemas Etherneti liides. 
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Sarnaselt Arduinole on Beaglebone´il kasutusel analoog-digitaal muundur, mis võimaldab 

kasutada erinevaid analoogsignaale väljastavaid andureid, kuid on suuteline Arduinost palju 

kiiremateks ja täpsemateks operatsioonideks.  GPIO nõelte arv on 64. BeagleBone´i eristab 

Raspberry´st see, et on olemas ka analoog I/O nõelad, mis võimaldavad suhelda 

analooganduritega ilma vahemoodulita ja juhtida mootoreid ilma lisa− moodulit kasutamata. 

Lisamooduleid kasutades on võimalik lisada mooduleid nagu WiFi, LCD ekraan jne. Tootja 

poolt pole otsest piirangut tarkvarade kasutamiseks, aga sarnaselt Raspberryle kasutab 

BeagleBone samuti peamiselt  Linux operatsioonisüsteemi, levinumad on Debian, Fedora ja 

Ubuntu. Suure erinevusena on BeagleBone Blacki puhul on tehtud võimalikuks ka Androidi 

kasutamine. Peamine erinevus Raspberry´ga võrreldes on see, et BeagleBone tuleb juba 

eelnevalt installeeritud operatsioonisüsteemiga Debian ja on kohe kasutusvalmis.  

Programmeerimise võimalused on väga sarnased Raspberryga, levinumaks keeleks on Python. 

Olemas on muidugi ka valmidus teiste levinumate programmeerimiskeelte kasutamiseks. See 

võimaldab kergesti muutes sama programmi mõlemal platvormil katsetada. Energiatarve on 

võrreldes konkurentidega küllaltki suur, seega läbi USB toite võib tekkida energia puudujääk 

mootorite juhtimisel ja see võib kahjustada plaati. Probleemivabaks tööks piisab tavalisest 

kümne-vatisest ja viie-voldisest toiteplokist.  

BeagleBone on hea komplekt mõlemast ülalkirjeldatust, kui soovid Arduino kasutusmugavust 

ja Raspberry võimalusi graafiliseks väljundiks, info salvestamiseks ja edastamiseks . [19,20] 

Joonisel 2.4 on näidatud BeagleBone BLACK 

 

 
               Joonis 2.4. BeagleBone BLACK[21] 
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2.3 Sobiva platvormi valik 
 

Erinevate platvormide võrdluse tulemusena leiti, et vaadeldavas projektis on päikesepaneeli 

juhtimiseks kõige sobivam Arduino UNO platvorm. Arduino UNO platvorm on küll tunduvalt 

nõrgem võrreldes Rasperry ja Beaglebone´iga, kuid kindlasti mitte kasutu. Oma ehituselt on ta 

ideaalne platvorm elektroonikaprojektide teostamiseks nagu käesolev projekt.  

Erinevalt konkurentidest ei vaja Arduino UNO täiendavat lisamoodulit ning lisatarkvara 

analoog- signaali töötlemiseks ja väljundi väärtuste muutmiseks, mis on vajalikud 

analooganduritega suhtlemiseks ja mootorite juhtimiseks. BeagleBone Black on küll tunduvalt 

võimekam kui Arduino UNO ja omab analoogsisendeid ja -väljundeid, kuid tunduvalt suurema 

hinna ja kehva kasutajatoe tõttu jääb BeagleBone antud projektis kasutamata. Arduino on 

lihtsasti programmeeritav, kasutades programmeerimistarkvara IDE. Eelnevalt laetud 

programmi täitmine algab sisselülitamise hetkest, seega ei pea ootama seadme käivitumist ja 

hakkama eraldi valima programmi, mida käivitada. Operatsioonisüsteemi puudumise tõttu 

puudub ka oht süsteemi riketeks ja  programm jookseb seni kui seade on toiteahelas.  Oma lihtsa 

ehituse tõttu on Arduino UNO madala energiatarbega ja võimeline töötama laias 

pingevahemikus mis võimaldab teda toita akude või patareide abil kartmata pingelangust 

põhjustatud rikke ohtu seadmele ja tarkvarale. Täismõõdus seadme (reaalse päikesepaneeli) 

puhul oleks õigustatud Raspberry või Beaglebone kasutamine, kuna täismõõtmelist seadet ei 

käivitata nii tihti ja nende abil oleks ka tunduvalt lihtsam korraldada andmevahetust 

päikesepaneeli töö jälgimiseks ja info kogumiseks. Samuti võimaldavad need kaks platvormi  

parema kasutajaliidese ekraani abil. Raspberry ja BeagleBone kasutamisel on võimalik 

kohapeal paneeli juhtivat programmi ümber programmeerida ilma seda teise arvutiga 

ühendamata, kui peaks olema vajalik muuta näiteks seade väärtusi.  Käesolevatprojekti silmas 

pidades oleks see aga tarbetu ressursi raiskamine.  
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3. ELEKTROMEHAANILISED TÄITURID 
 

Päikesepaneeli pööramisseadme mudeli jaoks on vajalik kaks mootorit. Üks neist pöörab 

paneeli ümber horisontaal ja teine vertikaal telje. Kontrolleri väljundite abil on võimalik juhtida 

alalisvoolul töötavaid mootoreid. Alalisvoolul töötavaid mootoreid saab jagada kolme gruppi: 

samm-, alalisvoolu- ja servomootor. Mootori valikut tehes tuleb arvestada voolutarbe, suuruse, 

liikumis-kiiruse ja juhtimisvõimaluse ning -täpsusega.  Kuna käesoleva projekti puhul on 

nõutav täpne mootori asukoha positsioneerimine on võimalik kasutada kaht eritüüpi mootorit: 

samm- või servomootorit. 

 

 

3.1 Samm-mootor 
 

Samm-mootorid leiavad laialdast kasutust kohtades, kus on oluline täpne positsioon. Erinevalt 

tavalisest alalisvoolu mootorist on samm-mootoril madalatel pööretel küllaltki suur 

väändemoment, mis võimaldab üpris täpset liikumist. Samm-mootorid on ehitusviisilt 

sünkroonmootorid. Samm-mootoreid on  kahte tüüpi: bipolaarsed või unipolaarsed. Ehituselt 

on üsna sarnased; bipolaarsel mootoril puudub keskväljavõtte, seega on ta lihtsama 

konstruktsiooniga, kuid lõppastme topoloogia vahelduva polaarsuse tõttu keerukam. Jättes 

mähised ümber lülitamata, säilib pingestatud  aktiiv- või hübriidrootoriga mootori 

hoidemoment, mis väldib rootori iseeneslikku liikumist välise mõju toimel. Tuleb kinni pidada 

hoidemomendi väärtustest, milleni on võimalik koormata staatiliselt pingestatud mootorit, et 

rootor ei pöörleks.  Kuna mootor on numbriliselt juhitav, siis sobib see kokku diskreetsete 

juhtimissüsteemidega, mis baseeruvad mikroprotsessoril. Võrreldes servomootoriga on samm-

mootori juhtimine tunduvalt keerukam. Mootori juhtimine toimub sammu kaupa. Samm-

mootoris puuduvad harjad ja kommutaator. Samm-mootor koosneb rootorist, mille küljes on 

püsimagnetid ja staatorist, mis harilikult koosneb neljast mähisest. Rootori pöörlemiseks 

antakse staatorimähisele taktimpulss, mis põhjustab magnetvälja ja tõmbab rootori küljes 

olevaid püsimagneteid. Taktiimpulsside sagedus määrab rootori pöörlemis kiiruse. Mootori 

kiirus on piiratud suurima tühijooksusagedusega. Pöörlemiskiirust määrates on oluline kinni 

pidada käivitus-peatumis sagedusest, mis on suurim sammusagedus, mille juures koormamata 
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samm-mootor käivitub sünkroonist välja langemata [22].  Pöördenurga määrab läbitud 

sammude arvu. Liikumiskiiruse määrab taktiimpulside tihedus,  aeglastel pööretel võib mootori 

liikumine olla katkendlik. Mida suurema täpsusega mootorit on vaja, seda suurema pooluste 

arvuga mootor tuleb valida. Samm-mootori pöördemoment, on sõltuvuses lülitus- sagedusest, 

nimimomenti arendatakse ainult madalatel pööretel, pöörlemiskiiruse tõustes moment väheneb, 

mis suurema kiiruse korral võib põhjustada sünkroonist väljalangemist ehk sammukadu. Sellist 

nähtust põhjustab pidevate mähiste ümberlülituste tõttu tekkivast induktiivsusest põhjustatud 

vastuelektromotoorjõud. Seetõttu pole võimalik suurtel kiirustel nimivoolu ja momenti 

saavutada. Mootori asukoha määramine käib impulsssignaalide järgi ehk asünkroonselt. Siit 

ilmneb samm-mootori suurim puudus, milleks on tagasiside puudumine. Eeldatakse, et signaali 

andes liikumine toimus, aga kui rootor mehhaanilise ülekoormuse tõttu ei pöörle, eksib 

sammootor sammuga ja tekivad ebatäpsused liikumises. Absoluutasendi määramiseks tuleb 

loendur nullida algpositsiooni määramisega, selleks kasutatakse reeglina lõpulüliteid.  Samm-

mootoril puudub pöörlemiskraadi piirang ja erinevalt tüüpilisest servomootorist suudab see 

pöörelda lõputult. Samm-mootoril on küllaltki suure voolutarbe juures üpris väike erivõimsus. 

Puudustena tuleks välja tuua ka suhteliselt suurt vibratsiooni. Samm-mootor on reeglina 

servomootorist odavam. Joonisel 3.1 on näidatud levinud samm-mootor.[22,23,24] 

 

 
                     Joonis 3.1. Samm mootor[25]  
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3.2. Servomootor 
 

Servoajam koosneb servomootorist ja servovõimendist. Servovõimendi peamine ülesanne on 

mootori toitevoolude reguleerimine. Servomootorid on väga stabiilse momendiga ja väga täpse 

kiiruse reguleerimise täpsusega.  Momendi ja kiiruse reguleerimine käib  servovõimendi abil, 

mis reguleerib mootori mähistele antavat voolu.  Servoajamite suureks eeliseks peetakse suurt 

positsioneerimistäpsust. Kiirendamine nimikiiruseni  toimub tihti ainult mõne millisekundi 

jooksul, lühikese aja pärast järgneb sama kiire pidurdus, seejuures peab positsioneerimis täpsus 

jääma sajandik millimeetri suurusjärgku. Regulaator tüürib lõppastet ja tagab etteande- ja 

tegelike suuruste (vool, asend  ja kiirus) pideva võrdlemisega mootori täpse töö ka muutuvate 

koormuste korral. Lõppaste kujutab endast jõuelektroonikal põhinevat modulaatorit, mis 

formeerib servomootori toitevoolud tagamaks täituri ettenähtud liikumistrajektoori. Tänu 

saadavale tagasisidele on võimalik suur täpsus ka ajutiste ülekoormuste korral. Kui mootor oma 

etteantud positsioonist mööda liigub, siis hakkab ta kohe ennast õigesse asendisse viima 

käitudes sarnaselt vedrule.  Tagasiside andurina on reeglina kasutusel potentsiomeeter. 

Erinevalt tavalistest elektriajamitest, mis töötavad enamasti püsikiirusel, on servoajami talitlus  

reeglina ebaühtlane. See on tingitud sellest, et puudub pidev pöörlemine, võimalik on liikumine 

vaid piiratud nurga piirides. Enamlevinud servomootoreite pöördenurgaks on 180˚ ja tagasi. 

Modifitseeritud servomootorid on võimelised liikuma ka 360˚, kuid neid kasutatakse vaid 

erijuhtumitel nagu roboti ehituses veomootorina. See õigustab end, kuna servomootorit on 

lihtne juhtida. Erinevalt samm-mootorist on servomootoril hea nullkiirusmoment (suur moment 

nullilähedasel kiirusel). Suure erivõimsuse kohta on servoajamid väga kompaktsete 

mõõtmetega. Servomootori juhtimiseks kasutatakse reeglina mikrokontrollerit, mille väljundi 

impulss-signaali kasutatakse mootori juhtimiseks. Mootori juhtotsale antakse jada-signaale, 

mille pikkusega määratakse ära servomootori nurk. Servomootori suurimaks puuduseks on 

tema kõrgem hind võrreldes samm-mootoriga.[26,27,28,29] 
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3.3 Mootori valik 
 

Mootori valikut tehes tuli arvestada voolutarbe, suuruse, liikumiskiiruse ja juhtimis- võimaluse 

ning täpsusega. Projekti teostamiseks valiti komponentide liigutamiseks  servomootor. 

Servomootori suur eelis on väiksed mõõtmed, mis võimaldab seda ka mudeli konstruktsiooni 

sisse ehitada. Servomootoril on ka madalatel pööretel suur pöördemoment, mis võimaldab 

elemente väga täpselt liigutada. Tänu servomootori tagasiside kontrollile ei ole ka võimalik 

paneeli valesse kohta sattumine, mis võiks paneeli või juhtmestikku kahjustada. Servomootori 

suurimpuudus on hind, kuid vaadeldava projekti puhul ei olnud hinnavahe oluliselt märgatav. 

Kuna turul pakutakse laia valikut mootoreid, siis tuli seada valikul mitmed kriteeriumid. Liiga 

nõrga mootori valimisel tekivad probleemid paneeli liigutamisel ja täpsus langeb märgatavalt. 

Valides liiga suure mootori, kulub aga liiga palju energiat, millega ei pruugi kontroller toime 

tulla ilma lisamooduliteta ja lühendab akude töö aega. Esimesene kriteerium seisneb selles, et 

toitepinge peaks jääma 5V juurde, kuna see on enim levinud pinge mudeliehituses ja valitud 

Arduino platvormil on samuti 5V väljundid mis sobiks hästi mootori juhtimiseks. Teine 

kriteerium on liikumisnurk, kuna mudel ei saa, ega tohi liikuda 360°, kuna päike ei liigu kunagi 

360° ja selline liikumine põhjustaks mudeli küljes oleva juhtmestiku purumise. Seega on piisav 

180° liikumisega servomootor, mis on servomootorite korral enim levinud. Kolmanda valiku 

kriteeriumina peame leidma mudeli liigutamiseks vajaliku mootori jõumomendi. Arvutuslik 

koormusmoment peab olema väiksem kui masina poolt nullkiirusel arendatav moment ehk 

nullkiirusmoment. Jõumomendiks punkti suhtes nimetatakse sellesse punkti rakendatud 

vektorit, mis võrdub punktist jõu rakenduspunktini tõmmatud kohavektori ja jõu 

vektorkorrutisega. Jõumomendi leiame valemi 3.1 abil[30] 

 

  ���� = �� ∙ ��                                                            (3.1)  

kus M on Jõumoment, kg/m; 
 r – jõuõlg, m; 
 F – jõud, kg. 

 

Esmalt leiti jõumoment põhjaplaadi külge kinnitatud servo mootorile, mis pöörab 

konstruktsiooni ümber  vertikaal telje. Pööratava konstruktsiooni mass 0,679 kg ja plaadi 

raadius mootori keskpunktist 0,11 m, 

 
                                               ���� = 0,11 ∙ 0,679 = 0,075 kg/m. 
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Seejärel leiti jõumoment servomootorile, mis pöörab päikesepaneeli alust ümber 

horisontaal telje. Pööratava konstruksiooni kaal on 0,221 kg ja plaadi raadius mootori 

keskpunktist on 0,09 m, 

 
                                               ���� = 0,09 ∙ 0,221 = 0,02 kg/m. 

 
Leitud tulemuste põhjal valiti projektis kasutatavaks servomootoriks Tower Pro MG946R. 

Antud mootor on laialdaselt kasutusel mudelite ehitamisel. Antud mudeli toitepinge on sobiv 

platvormi väljunditega. Mootori jõumoment on veidi suurem eespoolleitust ja see tagab piisava 

reservi ootamatusteks ja ennetab mootori tõrkeid. Ajamil on kasutusel metallülekanne, mis 

suurendab mudeli töökindlust ja pikendab eluiga. Mootori tehnilised andmed on väljatoodud 

tabelis 3.1 ja mootor kujutatud joonisel 3.3. 

 
Tabel. 3.1. Tower Pro MG946R tehnilised andmed [31] 

Mass 55 g 
Mõõtmed 40,7x19,7x42,9 mm 

Jõumoment 0,105 kg/m (4.8v); 0,13 kg/m (6v) 
Liikumis 

kiirus 
4,8 V: 0,20 s/60°     6,0 V: 0,7 s/60° 

Pinge 4,8-6,6 V 
Pulsipikkus 1 ms 
Pooluste arv 3 

 

 

 

 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
                                          Joonis 3.3. TowerPro MG946R 
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Kuna mootori tehnilistes andmetes ei olnud välja toodud mootori tarbitavat voolu, siis mõõdeti 

mudelit selle töötamise ajal, et olla kindel, et platvorm peab antud koormusele vastu ka pikema 

ajaperioodi jooksul. Arduino tootjad lubavad väiksemaid servomootoreid toita läbi  platvormil 

olevate toitepesade. Mõõtmiseks kasutati multimeetrit Velleman DVM851  ja  määrati mudeli 

töötamise käigus maksimaalne vool. Mõõdeti mõlema mootori tarbitavat voolu eraldi ja kogu 

süsteemi kogutarbimist. Mõõtetulemused on esitatud tabelis 3.2. Toiteallikana oli kasutusel 

toiteplokki pingega 12 V ja maksimaalse väljundvooluga 1000 mA. 

 

             Tabel 3.2. Töövoolude mõõtetulemused 

Tarbija Imax, mA 
Servo 1 380 
Servo 2 330 
Kogu süsteem 580 

 

Tabelist 3.2 järeldub, et kogu süsteemi voolutarve on väiksem kui servo 1 ja servo 2 mootorite 

voolude summa. Mõõtmine oli keeruline, kuna maksimaalne koormus esines vaid hetkeliselt 

liikumise alguse hetkel. Edasi oli mudeli liikumise käigus tarbitav vool alghetke voolust poole 

väiksem. Arduinol on lubatavad maksimaalsed töövoolud +5 V volti väljundile USB toitel olles 

500 mA ja kasutades välist pingeallikad 7-12 V on lubatavaks töövooluks 1000mA. 

Vältimaks Arduino plaadi liigset koormamist, kasutatakse servomootorite jaoks eraldi 

pingestabilisaatorit L78SO5CV väljundpingega 5 V ja maksimaalse töövooluga 1000 mA. 

Pingestabilisaator paigaldatakse mudeli põhja all asuvasse süvendisse, kus asub juhtmestik. 

Pingestabilisaator kinnitatakse alumiiniumradiaatori külge, vältimaks ülekuumenemist ja 

sellest tulenevat elemendi riknemist. 

Vaadeldav  mudel hakkab tööle 12 V aku toitel või vastavalt vajadusele 12 V 1000 mA 

toiteplokiga, mis tagab probleemivaba töö. Katsete käigus veenduti ka valitud mootorite 

võimekuses mudeli elemente tõrgeteta liigutada. Kui on soovi kasutada suuri ja võimsamaid 

mootoreid, tuleks mootorit toita  eraldatud toiteallikaga. 
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4. ANDURID  

  

Antud projektis eesmärk oli ehitada automaatne  päikesejälgimissüsteem, seega on 

automaatjuhtimiseks vaja kasutada andureid. Andurite kasutamise eesmärk on informatsiooni 

edastamine kontrollerisse, mis võimaldab kontrolleril mootoreid liigutades juhtida 

päikesepaneel õigesse asukohta. Vaadeldavas projektis on kasutusel fototakistid. Tänu 

servomootorite eripärale edastada oma asukoha kohta informatsiooni puudus vajadus 

lõppasendi andurite järgi, mis oleksid vajalikud olnud samm-mootori kasutamisel.  

 

 

4.1. Fototakisti 
 

Fototakistiks nimetatakse pooljuhtseadist, mille takistus väheneb talle langeva valguse mõjul. 

Takistuse muutus põhineb sisemisel fotoefektil, elektronide siirdumisel kiirguse toimel 

juhtivustsooni. Fototakisteid kasutatakse  kaamerate valgusmõõdikutes, optronites ja 

samuti anduritena valgustuse automaatlülitites. Tööpõhimõte on lihtne: intensiivne valgus 

tekitab vabu laengukandjaid ja mida rohkem on vabu laengukandjaid, seda väiksemaks muutub 

elemendi takistus. Fototakisti kaks välist metallkontakti ulatuvad läbi keraamilise alusmaterjali 

valgustundliku kileni, mis oma geomeetria ja materjali omaduse poolest määravad elektrilised 

takistuslikud omadused. Fototundlik materjal on oma iseloomult suure takistusega.  Elemendi 

madal kogutakistus keskmise valguse intensiivsuse juures saavutatakse elektroodide vahel 

oleva peenikese käänulise rajaga. Fototakisti on sarnane inimese silmale, olles tundlik kindatele 

valguse lainepikkuste vahemikele. Fototakistid, eriti laialdaselt levinud Cds, mis on kasutusel 

ka vaadeldavas projektis, ei ole tundlikud igale valgusele. Pigem on neile sobivam 700 nm 

(punane) ja 500 nm (roheline) valgus. Lihtsamalt öeldes ei reageeri takisti sinakat tooni 

valgusele nii efektiivselt kui rohelisele ja punasele valgusele.  Seda tuleb kindlasti arvesse võtta 

fotoelemendi valikul, vastasel juhul ei pruugi see sobida soovitava rakenduse korral. [32,33] 

Anduri valikul tuleb lähtuda ka töötemperatuuri vahemikust, kuna anduri takistuslik omadus on 

sõltuvuses temperatuuridest. Kui soovitakse, et andur töötaks erinevatel temperatuuridel, tuleb 

sisse viia täpsustavad teisendused. Kui mudel on peamiselt ette nähtud töötamaks tubastes 

tingimustes, siis pole põhjust temperatuuri kõikumiste pärast muretseda. Kui tegeletakse täis-

mõõtmetes konstruktsiooni loomisega, siis tuleb arvestada  ka välise temperatuuri kõikumisega. 
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Valguse intensiivsust iseloomustavaks füüsiliseks suuruseks on valgustustihendus. 

Valgustustihedus näitab kindlale pindalale langeva valgusvoo hulka. Mõõtühikuks on luks (lx), 

1 luks tähendab, et 1m2 pinnale langeb ühtlane valgusvoog 1 luumen. Kuna reaalsetes 

tingimusetes ei lange valgus kunagi pinnale ühtlaselt, väljendatakse see enamasti keskmise 

väärtusena. [33] Tabelis 4.2 on välja toodud mõned valgustustiheduse näited. 

                      

                               Tabel 4.2. Valgustustihedus sõltuvalt keskkonnast [33] 

Keskkond Valgustihedus (lx) 
Täiskuu 0,27-1 
Hämarus 1 

Eluruumid 50 
Päikesetõus või –loojang 
Hästivalgustatud kontor 

300-500 

Päevane aeg 10000-25000 
Otsene päiksevalgus 32000-130000 

 
Projekti autentsuse huvides lähtuti fototakisti valimisel päikesetõusu ja -loojangu ning otsese 

päikesevalguse valgustustihedususest. Samuti on temperatuuri vahemik −30°C kuni 70°C 

sobilik Eesti kliimas. Antud aspekte silmas pidades valiti projektis kasutatavaks fototakisti 

GL5537 mille tehnilised andmed on antud tabelis 4.3 ja on kujutatud joonisel 4.1. 

  
Tabel 4.3.  Fototakisti  GL5537 tehnilised andmed 

Max. pinge, V 150 

Max. võimsus, W 100mW 

Töö temperatuur oC −30 kuni 70 

Takistus 10lux 
valguse juures, kΩ 

20−30 

Takistus pimedas, 
MΩ 

2 

Reageerimis aeg, ms 20−30 

 

 
                                                   Joonis 4.1. Fototakisti GL5537 



 
25 

  

Seejärel konstrueeriti mõõtestend ja reguleeritava valgusallika abil määrati fototakisti GL5537 

takistuse sõltuvus valgustustihedusest. Katse käigus kasutati valgustustiheduse määramiseks 

luksmeetrit BEHA 93-1065L ja takistuse mõõtmiseks multimeetrit Velleman DVM851. 

Tulemused on esitatud tabelis 4.4. 

 

   Tabel 4.4. GL5537 Takistuse sõltuvus valgustustihedusest 

Valgustustihedus, 
lux 

Takistus, 
kΩ 

0 2000 
1 150 
10 25 
40 6,8 
81 4,2 
139 3,2 
170 2,5 
240 2,20 
500 1,5 
530 1,36 
607 1,18 
822 0,93 
1086 0,76 
1215 0,68 
1466 0,59 
1700 0,52 

 

Saadud tulemuste põhjal konstrueeriti takistuse sõltuvuse tunnusjoon valgustustihedusest 

fototakisti GL5537 jaoks. Tunnusjoonel on välja jäetud takistuse väärtused 0 ka 1 luxi juures 

kuna erinevused olid liiga suured ülejäänud tulemustega võrreldes. Tunnusjoon on esitatud 

joonisel 4.2. 

 

 

Joonis 4.2. Fototakisti takistuse sõltuvus valgustustihedusest 
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4.2 Mõõtesild 
 

Kuna paneel pöörleb ümber kahe telje, siis on paneeli asukoha määramiseks vajalikud kokku 

neli fototakistit. Takistid asuvad paneeli kanduri neljas nurgas. Fototakistitega paneelikandur  

on kujutatud joonisel 4.3. Varju tekitamiseks nurgas on nurkadesse tehtud ühe sentimeetri 

sügavused pesad. Sama pöörlemistelje mootorile mõjuvad andurid asetsevad üksteise suhtes 

diagonaalis. Paneel liigub ümber mõlema telje seni kuni kõigi nelja fototakisti väärtused on 

võrdsed. Selles olukorras on paneel suunatud tugevaima valguse suunas.  

 

 

   Joonis 4.3. Fototakistitega paneelikandur 
 

Arduino mõõdab pingejaguri lülituses olevatel fototakistitel tekkivat pingelangust ja muudab 

analoogpingest tuleva signaali 1 ja 0 jadaks. Seda saab omakorda programmis teisendada 

sobivaks väärtuseks. Joonisel 4.4. on kujutatud lihtne pingejagur, mis koosneb kahes 

jadaühenduses olevast takistist R1 ja R2 ning mille väljund pinge U2 moodustab osa 

sisendpingest U1 . [34,35] 
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Joonis 4.4. Pingejagur [34] 

 

Antud projektis koostati joonisel 4.4 näidatuga sarnane pingejagur, kus jadaühenduses on 

fototakisti ja püsivtakisti.  Takistit R1 asendab fototakisti GL5537.  Kuna fototakisti takistus 

ei muutu lineaarselt, sõltub väljundpinge püsivtakistusest. Valiti püsivtakistus, mille korral  

pingejaguril väljundpinge muutus on kõige suurem. Püsivtakisti leidmiseks kasutati Axel-

Benz valemit. Antud meetodi kasutamiseks mõõdeti fototakisti takistused seadme kasutamisel 

kõige pimedamas ja kõige valgemas keskkonnas. Kõige pimedamaks olukorraks valiti 

valgustustihedus üks lux. Kuna mudelit kasutatakse peamiselt siseruumis, siis valiti 

maksimaalseks valgustiheduseks 500 lux.  Varem teostatud mõõtetulemuste abil leiti, et 

fototakisti taksistus ühe  luxi juures on 150 kΩ ja 500 lux juures 1,5 kΩ. Takisti R2 väärtus 

leiti  valemiga 4.1. [35,36] 

     maxmin2 RRR ⋅=      (4.1) 

 

kus R2 on pingejaguri püsivtakistus, Ω; 

 
minR   – fototakisti takistus minimaalse valgustugevuse korral,Ω; 

 
maxR   – fototakisti takistus maksimaalse valgustugevuse korral,Ω. 

Ω=⋅= 1500015001500002R  
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Arvutustulemustest leiti, et vajaliku püsivtakisti takistus on 15000 Ω  ehk 15 kΩ. Leitud 

takistiga konstrueeritud pingejaguri väljundpinge mõõtetulemused on esitatud tabelis 4.5.  ja 

konstrueeritud pingejagur joonisel 4.5. 

 

 

                         Joonis 4.5. Mõõtmisteks konstrueeritud pingejagur 

 

                                                                 Tabel 4.5.  Pinge sõltuvus valgustustihedusest 

Valgustustihedus, 
lux 

Pinge, 
V 

0 0 
1 0,47 
10 2,12 
40 3,43 
81 3,81 
139 4,31 
170 4,33 
240 4,47 
500 4,72 
530 4,77 
607 4,81 
822 4,86 
1086 4,93 
1215 4,95 
1466 4,98 
1700 5 

 

Mõõtmised teostati sarnaselt eespool kirjeldatule, kasutades reguleeritavat valgusallikat. 

Toitepingeks olev 5 V tagati Arduino UNO arendusplaadilt oleva toiteväljundi abil, et 

tulemused oleksid korrektsed projektis kasutamiseks. Pinge määrati multimeeter Velleman 

DVM851 abil. Valgustustiheduse määramiseks kasutati luxmeetrit BEHA 93-1065L. 

Pingejaguri väljundpinge sõltuvus valgustihedusest on esitatud joonisel 4.5 
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Joonis 4.5.   Pingejaguri väljundpinge sõltuvus valgustustihedusest. 

 
Joonisel 4.5. olevalt graafikult on näha, et kõige suurem väljundpinge muutus esineb 1−500 lux 

juures. Sellest tulevalt on eespool valitud püsivtakisti 15 kΩ sobiv antud projektis. Takisti 

muutmise teel on võimalik tundlikkust reguleerida kas heledama või tumedama keskkonna 

poole. Samuti on programmi kirjutades võimalik teha vastavaid muudatusi, et mõõtesilla 

väärtusi kohandada juhtimisele sobivamaks. 
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5. ARDUINO UNO ÜHENDUSE SKEEM 
 

Vaadeldavas töös koostati ka eespool valitud juhtseadet, mootoreid ja andureid ühendav 

elektriskeem. Käsitletava protsessi kontrolleriks on Arduino UNO. Servomootorite 

kasutamiseks ühendatakse Arduino plaadil kõigepealt toiteotsad, oluline on jälgida mootori 

polaarsusi. Servomootor kasutab toiteks 5 V alalispinget. Servomootori juhtotsad ühendatakse 

Arduino I/O-väljunditega. Horisontaaltasapinnas paneeli liigutava servomootori juhtots 

ühendatakse I/O-väljundiga 10 ja vertikaaltasapinnas liigutava mootor juhtots 

I/O-väljundiga 11. Mõõtesilda ühendades viime ühise miinuse väljundisse GND ja ühise plussi 

ühendame 5 V positiivsele väljundile.  Mõõtesillast väljuvad fototakisti näitu edastavad otsad 

ühendatakse analoogsisendite klemmide alla: vastavalt ülemine parem klemmiga A0, ülemine 

vasak klemmiga A1, alumine vasak klemmiga A2 ja alumine parem klemmiga A3. Antud 

asukohti tuleb silmas pidada kontrollerile juhtprogrammi kirjutamisel. Ülalkirjeldatud 

põhimõtteskeem on esitatud joonisel 5.6. 

 

 

Joonis 5.6. Arduino UNO ühenduste skeem 
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6. PÄIKESEPANEEL  

 

Päikesepaneeli puhul on tegu kõige lihtsama ja hooldusvabama elektrienergia tootmise viisiga. 

Hoolduse käigus tuleks jälgida, et paneelide pind oleks puhas, samuti hinnata elektrisüsteemide 

korrasolekut. Päikesepaneel koosneb fotogalvaanilitest elementidest, mida kasutatakse 

elektrienergia saamiseks. Päikesepaneeli element koosneb viiest erinevast kokku laotud kihist, 

mis on pressi all lamineeritud. Tavaliselt paigutatakse elemendi ümber alumiiniumist 

raam.  Peamiseks päikesepaneeli koostematerjalideks on amorfne (a-Si) või kristalliline (c-Si) 

räni. Räni tüübist sõltub päikesepaneeli hind ning efektiivsus. Päikesepaneele jaotatakse 

vastavalt tüübile: mono- ja polükristallilised (kallimad, suurema kasuteguriga) ja amorfse 

kilega päikesepaneelid (odavamad, väiksema kasuteguriga). Paneelide omaduste määramise 

standardseteks tingimusteks on energiatihedus 1000 W/m2, valgusspekter, mis sarnaneb 

35 laiuskraadi suvise päikesevalguse omaga temperatuuril 25 

kraadi Celsiuse järgi.  Päikesepaneelide  olulisemad omadused on; 

• maksimaalne väljundvõimsus vattides (Pmax); 
• pinge koormamata paneelil (Ukatkestus) ; 
• paneeli lühisvool (Ilühis); 
• pinge ja vool maksimaalses võimsuspunktis (UMVP ja IMVP); 
• paneeli kasutegur (%). 

Nimiväljundvõimsus näitab kui  suurt võimsust arendab paneel standardsetes 

tingimustes. Pinge koormamata paneelil näitab paneeli väljundis tekkivat maksimaalset pinget. 

Lühisvool on paneeli maksimaalne väljundvool. Kasutegur määratakse standardtingimustel, 

kuid reaalses rakenduses sõltub kasutegur paneeli töötemperatuurist. Projektis kasutatav 

päikesepaneeli elemendi mark on NS6ML-1820, valmistajaks on NSP(Neo Solar Power). 

Paneeli tehnilised andmed on antud tabelis 6.1.[37,38,39] 

                                                      Tabel 6.1. NS6ML-1820 tehnilised andmed 

Kasutegur, % 18,2 
Pmax,W 4,349 
Ukatkestus, V 0,631 
I lühis, A 8,717 
Umvp, V 0,534 
Imvp,A 8,144 

 



 
32 

  

NS6ML-1820 on monokristalliline päikesepaneeli element. Paneeli mõõtmeteks on 

156 x 156 mm. Paneeli paksus on 0,2 mm. Paneeli peal on kolm kolmemillimeetrist 

alumiiniumriba elektriliste ühenduste tegemiseks. Paneeli alumine pool on  kaetud 

alumiiniumkattega. Paneeli ülemine pool on negatiivse polaarsusega ja alumine pool 

positiivse polaarsusega. Paneeli ei kasutata mudeli seadmete elektrivarustuseks, vaid ainult 

toitepinge muutuse esitlemiseks sõltuvalt paneeli asukoha ja talle langeva energiatiheduse 

muutumisest. Paneeli pinge ja voolu sõltuvus elemendile langevast energiatihedusest on 

esitatud joonisel 6.1 ja projektis kasutatav element on näha joonisel 6.2.[40] 

 

 

Joonis 6.1. NS6ML-1820 pinge ja voolu sõltuvus elemendile langevast energiatihedusest[40] 

 

                             Joonis 6.2. Päikesepaneeli element NS6ML-1820 
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7. KONSTRUKTSIOON 
 

Päikesepaneeli pööramise mudeli konstruktsiooni luues ei ole silmas peetud kindlat mõõtkava 

kuna kasutatavate mootorite ja  päikesepaneeli suurused mõjutavad konstruktsiooni mõõtmete 

valikut. Täismõõtmetes päikesepaneeli jälgijat luues tuleb teha mõningad muudatused, 

vastavalt kasutatavatele elementidele. 

Mudeli ehitamiseks vajalikud osad valmistati MDF materjalist. MDF materjal oli tunduvalt 

odavam ja kergemini töödeldav sobivasse kujusse, kui seda oleks olnud metalli kasutamisel. 

Mudeli elemendid disainiti keskkonnas AutoCAD. Loodava mudeli kolmemõõtmeline kujutis 

on esitatud joonisel 7.1 

 

 

                   Joonis 7.1. Päikesepaneeli pööramise mudeli kolmemõõtmeline kujutis 

 

Mudeli konstruktsiooni koostamiseks vajalikud elemendid lõigati välja  CNC tööpingi abil . 

CNC tööpingi abil oli võimalik tagada detailide valmistamiseks vajalik täpsus ja teha lõikeid 

mis oleksid käsitsi tegemiseks liiga keerukad. Tänu jooniste olemasolule on vajadusel võimalik  

kiirelt valmistada purunenud detaili asemel uus asendusosa või mudeli täpne koopia. 
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Joonisel 7.2. on kujutatud mudeli  põhjapaneeli lõikamine detailide valmistamiseks kasutatavas  

CNC tööpingis. Valminud  detail  on kujutatud joonisel 7.3. 

 

  Joonis 7.2. Projekti teostamiseks kasutatud CNC tööpink 

 

 

     Joonis 7.3. Päikesepaneeli pööramise mudeli põhjaplaat koos rullikute ja servomootoriga 

 
Joonisel 7.3. kujutatud põhjapaneeli sisse paigutati servomootor, mis  pöörab paneeli ümber 

vertikaaltelje. Vältimaks liigse raskuse langemist mootorile ja tagamiseks mudeli stabiilsuse on 
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pandud pealasetsev konstruktsioon rullikute peale, mille tarvis on paneeli sisse süvendatud 

rada. Joonisel 7.3. on näha süvistatud servomootor ja rullikud. 

Sarnane süvend rullikute jaoks, nagu on näidanud joonisel 7.3. on lõigatud peal asuvale kettale. 

Lisaks on lõigatud süvend servomootori otsa kinnituva tähiku jaoks, luues hea kontakti plaadiga 

ja tuues paneelide tasapinnad üksteisele võimalikult ligidale tagades seeläbi mudeli suurema 

stabiilsuse liikumise käigus. Peal asetsev ketta põhi on kujutatud joonisel 7.4. 

 

 

           Joonis 7.4. Ketta põhi altvaates 

 

Joonisel 7.4. kujutatud ketta põhjale kinnitub konstruktsioon, mille külge paigaldati teine 

servomootor päikesepaneeli pööramiseks ümber horisontaaltelje. Kontstruksiooni stabiilseks 

kinnitamiseks on põhja kettale tehtud ristküliku kujuline süvend ja konstruktsioon kinnitatakse  

põhja alt kahe kruviga. Põhjakettale kinnitatud päikesepaneeli hoideraam on kujutatud 

joonisel 7.5. Päikesepaneeli hoideraami küljel on näha süvend servomootori juhtmete jaoks 

enne kinnikatmist. 
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                      Joonis 7.5. Päikesepaneeli hoideraam 

 

Servomootori paigaldamiskes ülal kujutatud konstruktsiooni külge oli vajalik servomootor  

võtta lahti ja juhtmed joota servomootori sisse, kuna mootori küljes olevad originaaljuhtmed 

on liiga lühikesed. Servomootor kinnitati puidukruvide abil. Päikesepaneeli hoideraami külge 

kinnitatud servomootor on näha joonisel 7.6. 

 

 

       Joonis 7.6.  Hoideraami külge paigaldatud servomootor 
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Monteerimise käigus on oluline enne lõplikku paikakinnitamist paika seada servomootori telje 

algnurk, vastasel juhul ei liigu mudeli elemendid ettenähtud asukohta ja liikumise käigus võivad 

ühendusjuhtmed ja fotoelemendi detailid saada kahjustusi.   

Ülal kujutatud hoideraami külge kinnitub päikesepaneeli põhi, mille nelja nurka on tehtud 

süvendid fototakistite jaoks tekitamaks neile varju, kui paneel ei ole 100% võrdselt 

kiirgusenergia allika poole suunatud. Fototakistite juhtmed ja päikesepaneeli toitejuhtmed 

jäävad päikesepaneeli alla varju ning väljuvad põhja keskelt tehtud ava kaudu. Kuna mudeli 

elemendid ei pöördu üle 360o  puudub oht juhtmete purunemiseks ja kuskile vahele jäämiseks. 

Kasutusel on pehmekiulised juhtmed, mis on vastupidavad paindele. Kuna ei ole olukorda, kus 

juhtmetel oleks  järske murdekohti, pole põhjust karta juhtmete purunemist mudeli töötamisel 

pikema perioodi jooksul.   Joonisel 7.6 on kujutatud komplekteeritud päikesepaneeli pööramise 

mudel enne värvimist ja lõpliku viimistlust, kontrollimaks kõikide elementide sobivust. 

 

 

                Joonis 7.6. Kokkumonteeritud päikesepaneeli pööramise mudel 

 

Kontrollerisse minevad juhtmed tuuakse läbi põhja puuritud aukude ja joodetakse kontrolleri 

külge nii, et mudelil juhtmeid ei oleks nähtaval kohal. Nähtaval olevad juhtmed kujutaks 

potentsiaalset rikke ohtu, kuna võivad kuskile takerduda või võib keegi tõmmata neid mudeli 

esitlemise käigus. Samuti parandab see tunduvalt mudeli visuaalset välimust. 
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Joonisel 7.7 on kujutatud kontrolleri külge joodetud juhtmed, mis on viidud läbi põhja puuritud 

aukude kaudu. 

 

 

                   Joonis 7.7. Kontroller ja  juhtmestik 

 

Kõik mudelis kasutusel olevad juhtmed kinnitatakse põhja all olevase süvendisse, kus 

teostatakse ka vajalikud ühendused andurite, mootorite ja kontorolleri vahel (vt. joonis 7.8.) . 

 

 

               Joonis 7.8. Vaade põhjaalt 
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Juhtmete paigutuseks vajalikud sooned viimistleti peenpahtliga ja kõik mudeli konstruktsiooni 

elemendid kaeti oranži  värviga. Päikesepaneeli element kinnitati  kahepoolse kleeplindi abil. 

Kõik fotostakistite ja päikesepaneeli toite  juhtmed jäid päikesepaneeli alla. Fototakistite 

vahetuseks rikete korral süvistati päikesepaneeli põhja sisse pistikud, et vahetus oleks kiire ja 

lihtne.  Lõplikult valminud mudeli alusele paigaldati kummist padjad, vältimaks mudeli 

libisemist, olenemata pinnast ja samas vältida ka pindade kahjustamist mudeli tõttu. Lõplikult 

valminud mudeli eest- ja tagantvaade on esitatud joonistel 7.9 ja 7.10.  

 

 
                    Joonis 7.9. Päikesepaneeli pööramise mudeli eestvaade 
 

 

                      Joonis 7.10. Päikesepaneeli pööramise mudeli tagantvaade  
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8. PROGRAMM  

 

Programmi ülesandeks on töödelda anduritest sisendplokki tulevat signaali ja mällu salvestatud 

programmi abil otsustada millise väljundi olekut väljundplokis muuta. Antud projektis on 

kasutusel Arduino UNO mikrokontroller. Programmi koostamiseks on kasutatud Arduino jaoks 

kohandatud ja pisut lihtsustadud C++ keelt.  Programmi koostamiseks ja laadimiseks Arduino 

kontrollerisse on nende platvormide jaoks välja töötatud Arduino programmeerija IDE. 

Vaatlusaluse mudeli juhtprogrammi koostamisel kasutati Arduino programmide teegist 

saadaolevaid näiteid servomootori juhtimiseks ja takistuslike iseloomuga anduritelt saadavate 

andmete töötlemiseks. Paneeli juhtimiseks kasutatakse neljalt fototakistilt saadavat infot. 

Programmi eesmärgiks on võrrelda üksteise suhtes diagonaalis olevaid fototakistite põhjustatud 

pingejaguri väljundi pinge muutuse  väärtusi. Ühtpidi olev diagonaal mõjutab liikumist ümber 

horisontaaltelje ja teisipidi ümber vertikaaltelje. Kui mõlema diagonaali takistused on 

võrdsustunud on paneeli pinna normaal suunatud maksimaalse intensiivsusega kiirgusallika 

suunas. Koostatud programmi suuruseks on 4692 baiti, mis on umbes 14 % kogu Arduino UNO 

mälu mahust. Seega on veel piisavalt ruumi programmi edasi arendamiseks  ja lisavõimaluste 

loomiseks.  Lisa võimalustena võiks programmi luua paneeli kaldenurga reguleerimine 

vastavalt tuulekiirusele, vähendamaks tuuletakistust ja paneeli pööramine hommikuks ida 

suunda, ehk tõusva päikese poole.  

Allpool on väljatoodud programm koos selgitavate kommentaaridega töötamise kohta.  

#include <Servo.h> //loome servo teegi baasprogrammid  

                   // servo juhtimiseks 

// loome juhtivad objekid 

Servo xservo; // juhitav servomootor pöördenurga muutmiseks 

int xtelg=90; //määrame servomootori pöördenurga algasendi 

int servoxmin=40;  // määrame  servomootori pöördenurga väikseima nurga 

int servoxmax=170; // määrame servomootori pöördenurga suurima nurga 

Servo yservo; // juhitav servomootor kaldenurga muutmiseks 

int ytelg=10; // määrame servomootori kaldenurga algasendi 

int servoymin=10; // määrame servomootori kaldenurga väikseima nurga 

 int servoymax=90; // määrame servomootori kaldenurga suurima nurga 
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void setup() { 

 Serial.begin(9600); // määratakse info ülekande kiirus bit/s 

// määrame sevo mootorite pin asukohad 

 xservo.attach(11); // pöördenurga servomootori asukoht määratud PIN 11 

 yservo.attach(10); // kaldenurga servomootori asukoht määratud PIN 10 

} 

void loop() { 

  int pu=analogRead(0); // parema ülemise fototakistiti väljundi muutuse  sisse lugemine 

analoogsisendi pinnilt 0 

  int pa=analogRead(1); // parema alumise fototakistiti väljundi muutuse  sisse lugemine 

analoogsisendi pinnilt 1 

  int vu=analogRead(2); // vasaku ülemine fototakistiti väljundi muutuse sisse lugemine 

analoogsisendi pinnilt  2 

  int va=analogRead(3); // vasaku alumise fototakistiti väljundi muutuse sisse lugemine 

analoogsisendi pinnilt 3 

int tol=60; // diagonaali väärtuste lubatud erinevus, saab määrata tänu sellele tundlikust 

int xtol=va-pu; // määrab parema ülemise ja vasaku alumise erinevus pöördenurga jaoks 

int ytol=vu-pa; // määrab vasaku ülemise ja parema alumise erinevuse kaldenurga jaoks 

 if (-1*tol  > xtol || xtol > tol) // kontrollib erinevust ühele või teisele poole tolerantsi 

  { 

  if (pu > va) // kui parem ülemine on suurem kui vasak ülemine 

  { 

    xtelg = --xtelg;  // keerab mootorit päripäeva  

     if (xtelg > servoxmax) //kontrollib kas pöördenurga nurk on suurem kui maksimaalne 

lubatud nurk 

     {  

     xtelg=servoxmax;  // pöördenurk on suurim lubatud nurk  

     } 

  } 

  else if (pu < va)  // kui parem ülemine on väiksem kui vasak alumine 

  { 

    xtelg=++xtelg; //pöörab mootorit vastupäeva 
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    if (xtelg < servoxmin) // juhul kui pöördenurga väärtus on väiksem kui lubatud minimaalne 

väärtus 

  { 

    xtelg = servoxmin; // pöördenurga telje väärtus on määratudminimaalne väärtus 

 delay(15);   } // viivitus enne programmi jätkamist, annab aega mootoril asukohta liikuda. 

  } 

 xservo.write(xtelg);  // määrab vastavalt eelpool toodule pöördenurga väärtuse kuhu mootor 

liigub 

  } 

if (-1*tol > ytol || ytol > tol) // kontrollib erinevusi diagonaalides 

  { 

  if (pa > vu) // kui parem alumine on suurem kui vasak ülemine 

  { 

    ytelg = ++ytelg; //keerab mootorit alla poole 

     if (ytelg > servoymax) // juhul kui pöördenurga väärtus on suurem kui lubatud  suurim 

pöördnurga väärtus 

     {  

     ytelg=servoymax;  // kaldenurga väärtus on suurim lubatud nurga väärtus 

     } 

  } 

  else if (pa < vu)  // kui parem alumine on väiksem kui vasak ülemine 

  { 

    ytelg=--ytelg;   //keerab mootorit ülespoole poole 

    if (ytelg < servoymin) // juhul kui kaldenurga väärtus on väiksem kui väiksem lubatud nurga 

väärtus 

  { 

    ytelg = servoymin;  // kaldenurga väärtus on väikseim lubatud nurga väärtus 

  } 

  } 

 yservo.write(ytelg); // määrab vastavalt eeltoodule  kaldenurga 

  } 

  delay(15); // viivitus enne programmi uuesti alustamist, annab aega mootoritel asukohta 

liikuda. 
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} 

Joonisel 8.1 on kujutatud põhimõtteline programmi töötamise plokkskeem ühe mootori 

juhtimise kohta.. 

 

Joonis 8.1. Ühe mootori juhtimisprogrammi plokkskeem  
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KOKKUVÕTE 
 

Vaadeldava projekti käigus valmistati kahe telje ümber pööratav päikesepaneeli 

pööramisseadme mudel.  Projekti raamides valiti päikesepaneeli pööramisseadme mudeli 

kontrolleriks Arduino UNO. Arduino UNO osutus valituks madala energiatarbe ja laialdase 

toitepinge vahemiku tõttu, mis võimaldab akutoitelt tõrgeteta tööd. Operatsioonisüsteemi 

puudumine võimaldab kohest käivitumist ja suurendab töökindlust, kuna puudub oht 

operatsioonisüsteemi või programmi kokkujooksmiseks.  

Mudeli täiturmehhanismiks valiti servomootorid TowerPro MG946R. Servomootor osutus 

valituks suure momendi tõttu madalatel pööretel, mis võimaldab väga täpselt juhtida soovitud 

asukohta. Tänu servomootori tagasiside kontrollile ei ole võimalik paneeli valesse kohta 

sattumine, mis võiks paneeli või juhtmestikku kahjustada. Servomootor on lihtsasti juhitav läbi 

valitud kontrolleri. Servomootori suutlikkuse kontrolliks arvutati koormusmomendid  

veendumaks servomootori võimes liigutada mudeli osi tõrgeteta ja purunemata. Anduritena 

kasutati nelja fototakistit GL5537.  

Fototakistid paigaldati paneelikanduri nelja nurka ühe sentimeetri sügavusse süvendisse, mis 

tekitab vajaliku kattevarju takistuste erinevuste tekitamiseks. Kuna Arduino platvormiga pole 

võimalik takistust mõõta, vaid on analoogsisendis võimalik mõõta vaid pingemuutusi, siis 

pingemuutuste tekitamiseks valmistati pingejagur. Luksmeetri abil mõõdeti fototakisti 

takistused mudeli kõige pimedamas ja kõige valgemas töökeskkonnas ja vastavalt saadud 

tulemustele arvutati Axel-Benz valemit kasutades mudeli kasutustingimustele vastava 

vahemiku jaoks sobivaim vastutakisti, milleks oli 15 kΩ. Vastutakisti muutmisega on võimalik 

nihutada pingejaguri väljundpinge muutust vastavalt valgustustihedusele. Mõõtmiste käigus 

veenduti, et leitud vastutakisti korral on väljundpinge muutus suurim soovitud vahemikus.  

Mudelile valiti päikesepaneeli element NS6ML-1820. NS6ML-1820 puhul on tegemist 

monokristallilise päikesepaneeli elemendiga. Paneeli mõõtmeteks on 156x156 mm. Paneeli 

paksus on 0,2 mm. Paneeli efektiivsus on 18,2 %, maksimaalne võimsus 4,3 W ja maksimaalne 

väljundpinge 0,534 V. Päikesepaneeli elementi ei kasutata mudeli toitmiseks, see omab 

kõrvalist rolli pingemuutuse esitlemiseks sõltuvalt paneeli asukohast. 



 
45 

  

Valitud elementide gabariitidest lähtuvalt konstrueeriti AutoCAD keskkonnas mudeli 

konstruktsoonielemendid. Konstruktsioonielemendid valmistati MDF materjalist. Elementide 

valmistamiseks kasutati CNC tööpinki, mis võimaldas teha täpseid ja keerukaid lõikeid mis 

oleksid käsitsi valmistades olnud keerukad ja aeganõudvad. Komplekteeritud mudelil 

viimistleti kaabli sooned pahtliga ja värviti üle tagamaks mudeli esinduslik välimus. Kõik 

ühendusjuhtmed peideti. Valminud mudeli juhtimiseks koostati Arduino UNO jaoks 

juhtprogramm. Programm koostati ja laeti kontrollerise Arduino progammaatori IDE 

vahendusel. Programmeerimiskeelena kasutati lihtsustatud C++ keelt. Programmi eesmärgiks 

on võrrelda kahte üksteise suhtes diagonaalis olevat fototakistitilt saadud informatsiooni ja 

liigutada vajaliku telje ümber paneeli seni, kuni diagonaalis asuvate fototakistite erinevus on 

võrdsustunud. Programm juhib servomootoreid seni, kuni kõigi nelja fototakisti väärtused on 

võrdsustunud. 

Valminud mudelit on võimalik kasutada õppevahendina, andmete kogumiseks enne 

täismõõtmelise süsteemi paigaldamist või võtta aluseks täismõõtmelise süsteemi loomisel. 
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MODEL OF THE SOLAR PANEL TURNING DEVICE 

SUMMARY  
 

In this paper “Model of the solar panel turning device” a device that rotates a solar panel on 

two axes is described. In Estonia a southward orientation on a 40° angle is usually considered 

the best option for installing solar panels to capture as much sunshine as possible all year long. 

But in this position the sun faces the panel directly only for a short period of time each day. 

Additionally, the sun is higher or lower in the sky depending on the time of the year. Solar 

tracking is necessary to increase the efficiency of the solar panel energy production up to 40%.   

 A controller is needed to take the information from the sensors and convert it to movement of 

the motors. The controller is also responsible for delays and the speed of movement. The most 

cost efficient way for an average consumer is to use a microcontroller. To determine the best 

solution, several widespread boards - Arduino, Raspberry and BeagleBone – were compared. 

The best solution turned out to be the Arduino Uno board, for its low cost, low energy 

consumption and reliability.  The second question was, what type of drive to use on this project 

– a servo or a stepper motor. By comparing differences between stepper and servo motors a 

decision was made to use a servo motor. The advantage of servo motors over stepper motors is 

that servo motors have a lot more torque at low speeds and the position of servo motors can be 

controlled more precisely than stepper motors. Servo motors are an assembly of four things: a 

DC motor, a gearing set, a control circuit and a position-sensor (usually a potentiometer). Servo 

motors can be controlled directly from Arduino UNO. Typical servo motors do not rotate a full 

360 degrees, instead the angle of rotation is limited to 180 degrees. Pulse-width modulation 

(PWM) signal is used for the control signal of servo motors that represents an output position 

and applies power to the DC motor until the shaft turns to the correct position, determined by 

the position sensor.  To ensure that the right servo motor was chosen for this project, three 

criteria were considered: operating voltage, motion profile and torque.  Operating voltage was 

limited by the Arduino board to five volts. Different motion profiles were considered and it was 

concluded that 360 degree movement is not needed and a standard servo 180 degrees is the best 

option, since the sun never moves 360 degrees and potential damage to cables and construction 

is thus prevented. The needed torque for a vertical and a horizontal servo was calculated. Based 
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on these criterions servo motor TowerPro MG946R was selected. TowerPro MG946R torque: 

10.5 kg / cm (4.8V), 13.0 kg / cm (6.0V), operating speed: 0.20 sec/60 (4.8V), 0.17 sec/60 

(6.0V) and operating voltage: 4.8 - 7.2V. The selected servo uses metal gears that increase the 

reliability of the model. The selected servo was tested under operating conditions to make sure 

that the servo works without problems and that the current does not exceed the maximum output 

of Arduino UNO. The manufacturer states that the Arduino UNO five-volt output can manage 

up to 1000mA current although the measured maximum current was 580mA. A 5V 1000mA 

voltage regulator L7SO5CV was used to avoid excessive load for the Arduino board. The 

voltage regulator was attached to a heat sink, to prevent overheating and damage to the 

components. For light detection sensors, four photoresistors also known as LDRs were used. 

The work principle of photoresistors is that they change their resistance level based on how 

much light is hitting them. Resistance decreases with increasing incident light intensity. 

Photoresistor GL5537 was used. Resistor's analog inputs do not draw almost any current, 

therefore by Ohm's law the voltage measured on the other end of a resistor connected to 5V is 

always 5V, regardless the photoresistor's value. To get voltage proportional to the photoresistor 

value, a voltage divider is necessary. To choose a suitable pull down resistor for the photoresistors, the 

Axel-Benz formula was used. To use the Axel-Benz formula first the minimum and maximum resistance 

value was measured with a multimeter and then the necessary resistor value was calculated. 

The value of the selected resistor was 15 kΩ.  By changing the pull down resistor value, the 

region where the voltage divider output value changes the most can be altered according to the 

environment. In construction of the model a mono-crystalline silicon solar cell was used.  The 

type of the solar panel was NS6ML-1820. The solar cell is not used to power the model, but 

only to demonstrate changes in voltage according to the location of the panel. 

The construction of the model was designed in AutoCAD environment. Parts were made of 

MDF material and cut out with a CNC milling machine. A CNC machine produces consistent 

and high-quality work and can produce repeated identical results. All cable indents were filled 

with filler and after finished in orange colour.  The controller was placed on the front of the 

model and all cables were soldered and installed under the model. With that the aesthetics of 

the model improved and the chance of removal of cables by accident was reduced. 

After construction of the model a program was created to control communication between 

sensors and servos. Arduino Uno can be programmed with the Arduino Software IDE that 

allows you to upload code to it. The principle of the code is to compare two photoresistors 
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diagonally and to move the panel until all four resistor values are the same. By editing the code, 

the movement speed, sensitivity and maximum angle of the panel can be altered.  

The created model of the solar panel turning device can be used as a study aid, to collect data 

before a full scale install or using it as a base for a full scale build. 
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