
Dwuosiowy Stojak Obrotowy dla paneli fotowoltaicznych i paneli solarnych ze
sterowaniem elektronicznym.

Opis
 Dwuosiowy Stojak Obrotowy (solar tracker) to bezobsługowe urządzenie automatycznie 
podążające za Słońcem. Systemy nadążne znacząco zwiększają wydajność systemów 
fotowoltaicznych i kolektorów termicznych. Znacznie poprawiają efektywność 
pozyskiwania energii, pozwalając na uzyskanie do 60% dodatkowej energii w stosunku do 
instalacji stacjonarnych. Na trackerze z powodzeniem można również montować płaskie 
kolektory cieczowe. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu 
różnicowego , dzięki któremu tracker ustawia się w optymalnej pozycji do Słońca nawet w 
warunkach znacznego zachmurzenia,  nie pobierając  przy tym energii na wykonywanie 
niepotrzebnych ruchów śledząco - drgających. System nadążny  jest bardzo 
energooszczędny, zużycie energii nie przekracza 3 kWh na rok. Pewną innowacją jest 
podążanie za Słońcem w dwóch płaszczyznach, odbywa się to w szerokim zakresie kątów.
Kąt obrotu w azymucie wschód-zachód wynosi 280°, natomiast w kierunku północ-
południe do 80°. Elementami wykonawczymi jest siłownik i motoreduktor elektryczny o 
mocy 50 -150 W , zasilane prądem stałym z zasilacza lub  baterii akumulatorów o napięciu
nominalnym 24V. 
Specjalne łożyskowanie zapewnia płynną pracę systemu. W okresie nocy tracker ustawia 
się w pozycji poziomej oczekując na pojawienie się Słońca. Elektronika sterująca 
zamontowana jest w hermetycznej plastikowej obudowie, odpornej na niekorzystne 
warunki atmosferyczne. Stalowa konstrukcja trackera jest tak zaprojektowana, aby 
wytrzymać silne porywy wiatru (100km/h), jest jednocześnie bardzo prosta w montażu i 
demontażu. Konstrukcja może być rozłożona na części przez co jest łatwa w transporcie. 
Estetyczny wygląd oraz odporność na zewnętrzne czynniki atmosferyczne zapewnia 
pokrycie konstrukcji trackera ocynkem ogniowym. Tracker jest przystosowany do montażu 
dwunastu modułów fotowoltaicznych.  Moduły mocowane są za pomocą przesuwnych 
klem, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów w ramie modułów. Najwyższa
jakość wykonania zapewnia dużą żywotność oraz małe ryzyko awarii. Prosta budowa oraz
sprawdzone rozwiązania sprawiają, że system śledzący jest bardzo efektywny i 
ekonomiczny pod względem eksploatacji.
Dwuosiowy stojak obrotowy - solar tracker jest urządzeniem, dzięki któremu systemy 
fotowoltaiczne i kolektory termiczne podążają za faktycznym, najmocniejszym w danym 
momencie nasileniem promieniowania słonecznego, a nie, jak to jest w przypadku 
nadążania za GPRS, za przewidywanym jego nasileniem.

Co to daje?
Daje to nawet do 60% więcej energii w stosunku do instalacji stacjonarnych.



Jak to się dzieje?

Dwuosiowy stojak obrotowy  wykorzystuje innowacyjne zastosowany układ oparty na układzie 
różnicowym, dlatego nawet przy dużym zachmurzeniu jest w stanie znaleźć optymalne położenie.

Dokładniej ujmując:

Urządzenie jest w pełni automatyczne i bezobsługowe, pobiera 3 kWh rocznie na obsługę 
siłownika i motoreduktora, zasilanych prądem stałym z zasilacza. Nowatorskim rozwiązaniem jest 
podążanie za Słońcem w dwóch płaszczyznach w szerokim zakresie kątów. Kąt obrotu w 
azymucie (wschód-zachód) wynosi 280° , natomiast w kierunku w elewacji (północ-południe) do 
80°. O zmierzchu urządzenie automatycznie kieruje się na wschód, oczekując na pojawienie się 
Słońca.

W projekcie Dwuosiowego Stojaka Obrotowego (solar tracker) wykorzystano kilka elementów 
innowacyjnych nigdzie do tej pory nie stosowanych.

                           Ilustracja 1: widok DSO-4000 z panelami

Sterowanie  DSO-4000 odbywa się za pomocą siłownika i motoreduktora.

Ilustracja 2:widok konstrukcji nosnej odtyłu.



Układy naprowadzania na słońce mają za zadanie optymalne ustawienie
płaszczyzny paneli fotowoltaicznych w stosunku do padających jego promieni, 
czyli pod kątem prostym. Wtedy to właśnie następuje największe wykorzystanie 
energii świetlnej, co skutkuje maksymalną sprawnością konwersji energii 
świetlnej na elektryczną. Można zastosować kilka rodzajów układów 
naprowadzania, różniących się od siebie sposobem działania, stopniem 
skomplikowania, a co za tym idzie, ceną.   

             
             Czujnik w układzie różnicowym. Elementy fotoelektryczne umieszczone są o 
obu stronach nieprzeźroczystej przesłony i reagują na różnicę ich oświetlenia. Taki układ 
nadaje się do zastosowania w każdym trackerze, reagując zawsze na różnicę w 
oświetleniu i włączając elementy wykonawcze przez czas potrzebny do uzyskania 
równowagi oświetlenia czujek. Zastosowanie mikroprocesora umożliwia dużą elastyczność
całego systemu, poprzez możliwość modyfikacji istotnych dla jego działania, parametrów. 
Korzystna jest relacja pomiędzy ceną urządzenia, a jego możliwościami. Takie rozwiązanie
zostanie opisane poniżej.

Zasadę działania czujnika różnicowego ilustruje poniższy rysunek. Rozpatrywać
będziemy jeden z czujników, domyślnie będzie to czujnik pracujący w azymucie (wschód-
zachód), czyli o pionowej osi działania. Sensor zbudowany jest od strony mechanicznej z
płytki drukowanej z przylutowanymi diodami LED (LD1, LD2) oraz przesłony z materiału
nieprzepuszczającego  światła.  Przymocowany  jest  do  płaszczyzny  ogniw
fotowoltaicznych, a jego obrotu jest osią obrotu trackera. Dla uproszczenia zakładamy, że
tracker  nie  będzie  miał  możliwości  wykonywania  ruchów rewersyjnych  (z  zachodu  na
wschód, czyli  przeciwnie do drogi, którą podąża słońce).  Należy wspomnieć o roli  diod
LED,  które  maja  inne  zastosowanie  niż  zazwyczaj.  W  tym  układzie  miast  zamieniać
energię elektryczną na świetlną, pracują odwrotnie, wytwarzając wskutek promieniowania
świetlnego,  napięcie  elektryczne.  Oczywiście,  wszelkie  dywagacje,  o ile  nie  zostało  to
podkreślone, odnoszą się do promieniowania bezpośredniego.

Uniwersalny, programowalny sterownik trackera, pracujący w elewacji i azymucie,
oparty o mikroprocesor. Urządzenie posiada szereg unikalnych
rozwiązań, niedostępnych w wyrobach tego przedziału cenowego.



Zalicza się do nich:

• Współpraca z LCD 4x20 - wyświetlanie parametrów nastaw i stanu systemu 
• Programowa nastawa granicy słońce/chmury (ograniczenie błądzenia) 
• Programowa nastawa granicy parkowania (powrót na wschód po zmierzchu) 
• Programowe opóźnienie włączenia elementów wykonawczych (siłownik, 

motoreduktor), nastawialne w obu osiach
(spokojna praca w czasie częstego zasłaniania słońca przez chmury) 

• Pomiar wartości oświetlenia 
• Zliczanie ilości ruchów w każdym z kierunków oraz ich sumy 
• Funkcja ochrony przed silnym wiatrem - współpraca z kontrolerem WindGuard 

             Elektronika sterująca rtackerem DSO-4000 w obudowach


