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Voorwoord
Dit project hebben wij als groep in handen genomen om een goed en grondig product te kunnen
produceren, dit project is een vervolg van het project van het 2e semester, in dit semester heeft
iedereen de zelfde opdracht gehad, hierdoor hebben wij ons in het begin ook bezig kunnen houden
met het kanaliseren van voorafgaande resultaten.
EnTranCe heeft het ons wel moeilijk gemaakt om goed gebruik te maken van de werkplaats, de
service balie zegt je mag hier niet werken maar wel privé eigendommen ophalen, en bij aankomst
Lex tegenkomen en dan gewoon toegang verkrijgen tot de werkplaats.
Wij willen graag de volgende mensen bedanken
Lex Bosma als contactpersoon bij EnTranCe
Oscar H. Grooten als opdrachtgever & leverancier voorafgaande opdrachten
Geert Jan Geertsma als project begeleider
Johan Sap als contactpersoon voor het bestellen van artikelen
Vorige projectgroepen voor het maken van soms bruikbare verslagen
EnTranCe voor het leveren van een werkplaats

2

Inhoudsopgave
Samenvatting........................................................................................................................................... 6
1.Inleiding ................................................................................................................................................ 7
2.Analyse fase .......................................................................................................................................... 8
2.1 Context: ......................................................................................................................................... 8
2.2 Doelstelling: ................................................................................................................................... 8
2.3 Probleemstelling:........................................................................................................................... 8
2.4 Stakeholders overleg: .................................................................................................................... 9
2.5 Formele requirements:................................................................................................................ 10
2.6 Planning: ...................................................................................................................................... 10
3.Ontwerp fase ...................................................................................................................................... 12
3.1 Introductie: .................................................................................................................................. 12
3.2 Analyse Project 2 ......................................................................................................................... 12
3.2.1 Introductie analyse Project 2 ............................................................................................... 12
3.2.2 Dag curve: ............................................................................................................................. 12
3.2.3 Jaarcurve: ............................................................................................................................. 14
3.2.4 Lichtbron: ............................................................................................................................. 15
3.2.5 Elektronisch MPPT/DC-DC: ................................................................................................... 16
3.2.6 Voeding:................................................................................................................................ 17
3.2.7 Control unit: ......................................................................................................................... 17
3.2.8 totaaloverzicht tabel(ontwerpkeuze) ................................................................................... 18
3.3.1 Mechanisch: ......................................................................................................................... 19
3.3.2 Elektronisch: ......................................................................................................................... 23
3.3.3 Lichtbron: ............................................................................................................................. 24
3.3.4 Software ............................................................................................................................... 25
3.3.5 Functioneel diagram ............................................................................................................. 26
3.4 Functionele requirements ....................................................................................................... 27
4.Implementatie fase ............................................................................................................................ 28
4.1 Introductie ................................................................................................................................... 28
4.2 Mechanisch ................................................................................................................................. 28
4.2.1 Functie .................................................................................................................................. 28
4.6.2 Implementatie ...................................................................................................................... 28
4.3 Bedieningspaneel: ....................................................................................................................... 29
4.3.1 Functie .................................................................................................................................. 29

3

4.3.2 Implementatie ...................................................................................................................... 29
4.4 Elektronica ................................................................................................................................... 29
4.4.1 introductie ............................................................................................................................ 29
4.4.2 Brainz .................................................................................................................................... 29
4.4.3 Breakerboard ........................................................................................................................ 30
4.4.4 Driverboards ......................................................................................................................... 30
4.5 Lichtbron...................................................................................................................................... 31
4.5.1 Functie .................................................................................................................................. 31
4.5.2 Implementatie ...................................................................................................................... 31
4.6 Software ...................................................................................................................................... 32
4.6.1 Functie .................................................................................................................................. 32
4.6.2 Implementatie ...................................................................................................................... 32
5.Evaluatie fase ..................................................................................................................................... 34
5.1. Introductie .................................................................................................................................. 34
5.2. Testplan Functionele Requirements: ......................................................................................... 34
5.2.1 Omschrijving: ........................................................................................................................ 34
5.2.2. Requirements: ..................................................................................................................... 34
5.2.3. Afvinklijst Functionele requirements: ................................................................................. 34
5.3. Vervolg niet behaald: ................................................................................................................. 35
5.3.1. Omschrijving: ....................................................................................................................... 35
5.3.2. Afvinklijst vervolg: ............................................................................................................... 35
5.4. Controle Formele Requirements: ............................................................................................... 36
5.4.1. Omschrijving: ....................................................................................................................... 36
5.4.2. Afvinklijst Formele Requirements: ...................................................................................... 36
6.Conclusie ............................................................................................................................................ 37
7.Aanbevelingen .................................................................................................................................... 38
Mechanisch ....................................................................................................................................... 38
Lichtbron ........................................................................................................................................... 38
Aansturing ......................................................................................................................................... 38
dc-net toevoer + mppt ...................................................................................................................... 38
Conclusie van de aanbeveling ........................................................................................................... 38
Bronvermelding/Literatuurlijst.............................................................................................................. 39
Verwijzingen .......................................................................................................................................... 39
Bijlagen .................................................................................................................................................. 40
1.Volledige flowchart ........................................................................................................................ 40
2.Planning .......................................................................................................................................... 41
4

3.Programma Code............................................................................................................................ 42
4. Technische Tekeningen ................................................................................................................. 49
5.Elektronische tekeningen hoge resolutie ....................................................................................... 59

5

Samenvatting
In dit projectverslag wordt het ontwerp en bouw van een zonnesimulator behandeld. Dit verslag is
opgedeeld in 4 verschillende fasen. Deze fasen zijn: de analyse, het ontwerp, de implementatie en de
evaluatie. De doelstelling van het project is om de zonnesimulator die in vorige project(Project 2) is
ontworpen te realiseren. Onze probleemstelling voor dit verslag was: Hoe realiseer je een volledig
functionerend zonnesimulator die aan de eisen van EnTrance en Hanzehogeschool voldoet,
gebaseerd op de concepten die zijn opgesteld vorig jaar?
In de analyse fase is gekeken wat de vereisten waren van EnTranCe en deze zijn opgesomd in een
formele requirements tabel.
Tijdens de ontwerpfase is er gekeken wat er vorig jaar geproduceerd werd, en zijn er keuzes gemaakt
voor het ontwerp in meerdere aspecten. Daaruit is een functionele requirements tabel opgesteld.
In de implementatie fase is er, gebaseerd op deze tabel, een ontwerp ontworpen en gefabriceerd.
Uit onze evaluatie blijkt dat wij niet aan alle formele eisen van ons project hebben kunnen voldoen,
grotendeels wegens de nieuwe Corona maatregelen. EnTranCe is namelijk dicht gegaan vanwege
Corona waardoor wij een tijd niet bij onze projectruimte konden komen.
Wij hebben het afgelopen half jaar gewerkt aan dit project en zijn tevreden met het bereikte
resultaat.
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1.Inleiding
Vorig jaar hebben eerstejaarsstudenten in opdracht van EnTrance een zonnesimulator moeten
ontwerpen. Dit jaar is de bedoeling dat zo’n zonnesimulator ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt,
zodat deze geïntegreerd kan worden met EnTranCe ’s maquette van Noord-Nederland die een beeld
moet geven over de toekomst van energieopwekking en -verwerking.
Voordat het bouwen kan beginnen moet er een definitief ontwerp gemaakt worden. Dit moet
voldoen aan de eisen die vorig jaar door EnTrance zijn opgesteld, maar ook aan een aantal praktische
voorwaarden. Hoe krijg je de lichtinval op het zonnepaneel zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid?
Hoe wordt deze installatie aangesloten op de rest van het energienetwerk dat bij EnTrance gebouwd
wordt door andere projectgroepen? Welke concepten van vorig jaar zijn bruikbaar om dit project zo
goed mogelijk te realiseren?
In dit verslag volgt in hoofdstuk 2 de analysefase, waarin de bijgewerkte eisen van EnTrance en de
notulen van het stakeholders overleg staan. Dan in hoofdstuk 3 de ontwerpfase, waarin kort de beste
concepten van vorig jaar genoemd worden op elk gebied, en wordt uitgewerkt hoe het uiteindelijke
ontwerp werkt en hoe we hiertoe zijn gekomen. Hoofdstuk 4 beschrijft de implementatie, het
bouwproces en de knelpunten die hierbij naar boven kwamen. Hoofdstuk 5 is de evaluatie,
hoofdstuk 6 bevat de conclusie en ten slotte hoofdstuk 7 over onze aanbeveling.
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2.Analyse fase
2.1 Context:
Bij EnTrance wordt gewerkt aan een maquette van het toekomstige energienetwerk van NoordNederland waarin de energietransitie “live” wordt nagebootst. Dit betekent dus energieopwekking
vanuit wind en zon, omzetting naar waterstof en opslag hiervan. Maar ook nog de traditionele
opwekking zoals we die nu kennen, zodat we op schaal de overgang naar het gebruik van duurzame
energie kunnen tonen. Omdat zonne-energie een belangrijke energiebron is, is een “zonnesimulator”
nodig, waarmee de invloed van de zonnestand op de opbrengst van een zonnepaneel kan worden
nagebootst. Deze opdracht werd vorig jaar gegeven aan eerstejaarsstudenten. Maar vanwege de
werelds toestanden bleef deze “zonnesimulators” als concept. Dus heeft EnTrance aan tweedejaars
studenten de opdracht gegeven om gebaseerd van deze concepten een functionele zonnesimulator
te bouwen.

Figuur 1: Scopeproject (Grooten, 2020)

2.2 Doelstelling:
De doelstelling van het project is om de zonnesimulator die in vorige project(Project 2) is ontworpen
te realiseren. De zonnesimulator moet voldoen aan dezelfde eisen van EnTrance die zij het vorige
project zo hadden gesteld. Daarnaast moet ervoor zorgen dat het ontwerp wordt verbeterd m.b.v.
data van de andere projecten uit het vorige semester. Uiteindelijk moet een verbeterd ontwerp
gebouwd worden en aangesloten worden op de maquette van het spanningsnet van NoordNederland waar andere projectgroepen ook aan gaan werken. De doelstelling is om een werkend
zonnesimulator te realiseren dat goed samenwerkt met de maquette van EnTrance.

2.3 Probleemstelling:
De probleemstelling van dit project is, hoe realiseer je een volledig functionerend zonnesimulator die
aan de eisen van EnTrance en Hanzehogeschool voldoet, gebaseerd op de concepten die zijn
opgesteld vorig jaar. Daarbij moet er bepaald worden wat de cruciale data is bijvoorbeeld zonnehoek
per maand om aan de eisen van EnTrance en Hanzehogeschool te voldoen. En wat voor problemen
zijn er en wat zijn de beste oplossingen die zijn gevonden vorig jaar. Ook zijn er nieuwe problemen
bijvoorbeeld wat voor interface heeft het Dc-net met de zonnesimulator en andere componenten
van het net.
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2.4 Stakeholders overleg:
1. Het gesimuleerde zonnelicht moet onder dezelfde omstandigheden op het zonnepaneel komen als
in normale omgeving om geen inaccurate resultaten te krijgen
2. De beweging van de gesimuleerde zon moet elektronisch bewegen, hierdoor is een precieze
controle mogelijk en blijft alles constant, zelfs na meerdere tests.
3. De snelheid van het dag/nachtritme moet elektronisch instelbaar zijn met draaibare potmeter om
verschillend durende periodes te kunnen simuleren, hierdoor kan bij korte (maar ook minder
accurate) test tijd bespaard worden en kan bij de langere tests meer accuraat worden gekeken naar
het vermogen van het zonnepaneel.
4. de zonnehoogte moet elektronisch instelbaar zijn om verschillende deze ook niet gelijk is door het
jaar heen, hiermee kan je dit na bootsen en een optimale hoek van het zonnepaneel bepalen.
5. op een klein display moet de tijd van de dag en de periode van het jaar weergegeven worden,
hierdoor hoef je niet te gokken “hoelaat” en “wanneer” het is.
6. de hiervoor genoemde potmeter en display moeten op een separate bedieningsdoos gemonteerd
zijn om op afstand te kunnen staan om niet verblind te worden door de simulatie zon of door
schaduw te kunne veroorzaken.
7. na het eindigen van een dag ritme moet de simulator teruggaan naar de 0 positie, dit heeft als
reden om niet handmatig dingen terug te moeten zetten of kan je niet meer vergeten om een knop
in te drukken.
8. het maximale vermogen moet altijd uit het zonnepaneel gehaald kunnen worden, als je dit niet
doet verspil je gewoon energie.
9. de simulator moet in delen opgedeeld kunnen worden voor transport en opslag.
10. het maximale afmetingen van de simulator mag 100*100cm zijn, dit formaat is bepaald om de
simulator zon ook een constant 50cm vanaf het midden van het zonnepaneel te kunnen hebben.
11. omdat de standaard op het DC net 30 volt is moeten wij dat ook leveren aan dat DC net.
12. de simulator mag maximaal een enkele 1 fase wandcontact door gebruiken voor het aansturen
van alle elektronische componenten.
13. om geen energie te verspillen moet er constant berekend worden wat het maximale vermogen is
wat uit het zonnepaneel te halen is en dat moet worden doorgegeven aan de MPPT.
14. om voortang te kunnen zien van hoeveel energie er wordt omgezet vanaf het zonnepaneel.
15. bij verandering van maximaal vermogen moet de MPPT aangepast vermogen vanaf het
zonnepaneel te kunnen halen, voor maximale efficiëntie.
16. om brand te voorkomen moet op alle mogelijk gevaarlijke lijnen warmte en overbelasting
beveiligd worden.
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17. om live monitoring mogelijk te maken op de remote control box moet een stroom- en
spanningsmeter aangesloten worden.
18. een hoofdschakelaar moet aangesloten worden op de DC/DC-net kant om onderhoud en/of
reparatie mogelijk te maken zonder gevaar te lopen op stroomstoot.

2.5 Formele requirements:
#
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Omschrijving
Getrouwe simulatie van de zonnen instraling
Elektronische beweging van de gesimuleerde zon
“Snelheid” van het dag/nachtritme is elektronisch instelbaar met een analoge potmeter via
een Arduino. Instelbaarheid: periode van 24uur is instelbaar tussen 2-10 minuten
De zonnehoogte instelling is elektronisch instelbaar, eveneens met een analoge potmeter.
Op het scherm is de maand van het jaar te zien (bijvoorbeeld januari als de hoogte-instelling
minimaal is, en juni als de hoogte-instelling maximaal is);
Op het Arduino display wordt de potmeter stand vertaald naar het tijdstip van de dag en de
periode van het jaar (tijdstip in uren, periode in maand van het jaar).
De potmeters en het display worden op een separaat bedieningspaneel aangeboden.
Als de zon “onder” is, gaat de “zon” uit en gaat automatisch terug naar de beginpositie.
Uit het zonnepaneel moet altijd het maximaal mogelijke vermogen worden geleverd.
De simulator met zonnepaneel en het aanstuurgedeelte worden op verschillende platen
opgebouwd zodat het aanstuurgedeelte op afstand kan worden bediend.
De simulator heeft de volgende maximale afmetingen: 1 x 1 meter.
Er moet een constante spanning van 30 Volt geleverd worden aan de DC-spanningsnet.
De simulator moet een één fase 230-240 Vac. voeding gebruiken.
Het maximum vermogenspunt van de zonnecel berekent en weergeeft.
Op het Arduino scherm het afgegeven vermogen van de zonnecel is af te lezen.
Bij verandering van de lichtsterkte de Arduino de DC-DC converter aanstuurt om het MPPT
punt in te stellen.
Beveiligingen tegen overbelasting en kortsluiting.
Stroom- en spanningsmetingen die nodig zijn voor monitoring en control.
In- en uitschakelcircuits voor het starten en stoppen van de energielevering aan het DC-net.

2.6 Planning:
Introductie/Analyse:

De projectplanning volgt 6 fasen waarbij Fase 0 is de introductie, fase 1 word het probleem
geanalyseerd en op papier gezet wat de opdrachtgever wilt. Dit is te zien in de formele requirements.
10

Ontwerp:

Fase 2 is de ontwerp fase hier bij word de opdracht onderzocht en problemen opgelost zo dat er aan
het einde van de fase een concept van een oplossing gepresenteerd kan worden aan EnTrance.
Implementatie:

Na de ontwerp fase begint de implementatie fase, fase 3 dit is de langste fase. In deze fase word het
concept die werd gepresenteerd aan EnTrance ontworpen en gebouwd.
Evaluatie/Oplevering:

Na dat de Implementatie fase komt de Evaluatie fase, fase 4 in deze fase word het prototype getest
en verbeterd tot dat het product af is. Ook word het eind rapport afgemaakt. Deze fase duurt tot de
laatste fase wat de oplevering fase is. Hierna is het project afgelopen.
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3.Ontwerp fase
3.1 Introductie:
In dit hoofdstuk word de ontwerp fase behandeld. Nadat er in het vorige hoofdstuk is bepaald wat er
vereist wordt van Hanze hogeschool en EnTrance. Dit is opgesomd in de formele requirements. Om
aan deze eisen te voldoen moet er eerst onderzoek gedaan worden naar verschillende onderdelen.
Hiervoor word eerst gekeken naar wat er in semester 2 is gedaan door verschillende groepen van
project 2 en want hierbij opvalt. Na dit wordt er een eindconcept behandeld. Hier worden de
gekozen oplossingen onderbouwd. Daarna word Software behandeld in een flowchart. Ook word er
dan een functioneel diagram weergeven die de globale verbindingen tussen componenten
weergeeft. En als laatste een opsomming van de functionele requirements.

3.2 Analyse Project 2
3.2.1 Introductie analyse Project 2
In deze paragraaf word er geanalyseerd wat er vorig jaar door de groepen van project 2 is
opgeleverd. Dit word opgedeeld in dag curve, jaarcurve, lichtbron, elektronisch MPPT/DC-DC,
voeding en als laatste control unit. Bij elke paragraaf word er verschillende oplossingen behandeld,
wat het is en of er voor en/of nadelen zijn.

3.2.2 Dag curve:
De dag curve is de variatie in invalshoek op de horizon dat gebeurt over de dag. Dit is dan ook van
zonsopgang tot zonsondergang. En is ook onafhankelijk van de jaarcurve/zonnehoek. Die per
maand/dag vast staat. Deze curve is dan niet veroorzaakt door de baan van de aarde om de zon maar
om de rotatie van de aarde om zijn eigen as dit duurt voor een rotatie een dag dus vandaar dag
curve.
In het algemeen is de was de oplossing voor de nabootsing van deze curve een halve cirkel vormige
boog die werd gekanteld op de zonnehoek/jaarcurve. Dan beweegt een roller assembly over de boog
gedurende gesimuleerde dag om de dag curve te simuleren. Deze roller assembly bewoog onder
andere door met een tandwiel over een rijtanden op de boog te draaien. Zie groep 8 hun eind
resultaat als voorbeeld hiervan. (Elst, Rijkhold Meesters, Rijn, & Mulder, 2020)

Figuur 2: Eindproduct groep 8 (Elst, Rijkhold Meesters, Rijn, & Mulder, 2020)
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Verder heeft groep 12 besloten om meerdere lichtbronnen te gebruiken in de plaats van een
bewegende roller assembly met daar de lichtbron aan vast. Dit zorgde er voor dat er minder
bewegende onderdelen zijn maar het verhoogt ook de kosten vanwege het feit dat er dan meerdere
lichtbronnen moeten komen in de plaats van 1. Ook verlies je wat resolutie in de simulatie omdat de
lichtbronnen niet bewegen. (Broek, Gerding, Spoelstra, Wubs, & Zuidema, 2020)

Figuur 3: Eindproduct groep 12 (Broek, Gerding, Spoelstra, Wubs, & Zuidema, 2020)

Groep 10 heeft besloten in de plaats van een lichtbron te bewegen over een boogvormige baan het
lichtbron vast te zetten op de baan en baan te bewegen. Dit zou perfect zijn als de ratio dag en nacht
gelijk aan elkaar zijn. Maar dit is niet zo, de dag duurt soms langer dan de nacht en andersom. Dit
zorgt er voor dat de rotatiesnelheid van deze baan moet veranderen bij de overgang van dag naar
nacht en andersom. Ook is deze baan erg groot dat zorgt er gelijk ook aan dat er meer koppel op de
stappenmotor uitoefen in vergelijking met een roller assembly zoals bij groep 8. Waardoor er geen
opmerkbare voordelen aan deze uitwerking van de dag curve is. (Jong, Postema, Dillema, & Boskers,
2020)

Figuur 4: Eindproduct groep 10 (Jong, Postema, Dillema, & Boskers, 2020)
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Groep 14 Heeft als oplossing voor de dag en jaar curve 2 met elkaar kruisende bogen gebruikt waar
de lichtbron zich bevind op het kruispunt. Hiermee kunnen ze in theorie elke gewenste invalshoek in
xyz simuleren. Waarbij één boog de zonnehoek staat/jaarcurve en de andeze boog beweegt het
kruispunt over de vorige boog. In theorie is dit een mooi concept maar vermoedelijk is in praktijk het
halen van de vereisde toleranties en het behoud van de cirkel vorm voor de 2 bogen onder belasting
niet of moeilijk haalbaar. (Hensens, Erens, Najem, Hu, & Jonge, 2020)

Figuur 5: Eindproduct groep 14 (Hensens, Erens, Najem, Hu, & Jonge, 2020)

3.2.3 Jaarcurve:
De Jaarcurve gelijkmatige variatie van de lichtinvalshoek op de horizon over het jaar. Dit komt door
de baan die de aarde om de zon neemt. De nabootsing van deze curve is essentieel voor de getrouwe
simulatie van de zonnen instraling. Dit is door voorjaarse groepen opgelost hierbij worden deze
oplossing besproken.
Groep 16 heeft een zonnehoek per maand bepaald. Deze hoeken worden in gesteld met potmeter en
wordt door de stappenmotoren gereguleerd. Door een bepaalde aantal stappen te zetten zodat de
lamp die aan een boog zit onder de juiste hoek staat met de horizon. Veel groepen hadden hiervoor
de zelfde oplossing met als enige uitzondering groep 8 die een servomotor hebben gebruikt om het
zelfde effect te krijgen. (Elst, Rijkhold Meesters, Rijn, & Mulder, 2020; Fennema, Veenstra, Murashka,
Smit, & Bulthuis, 2020)

Figuur 6: Eindproduct groep 14 (Fennema, Veenstra, Murashka, Smit, & Bulthuis, 2020)
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Groep 5 heeft veel literatuur opgezocht over de jaarcurve. Helaas is niet veel van deze informatie
geïmplementeerd in het uiteindelijk ontwerp. Deze informatie is nuttig om nog eventueel bij de hand
te hebben indien nodig. Zij manipuleren deze hoek op de zelfde manier als groep 16 met
stappenmotoren. (Tilma, Scholte, Koopstra, & Ophof, 2020; Fennema, Veenstra, Murashka, Smit, &
Bulthuis, 2020)

Figuur 7: Dag curve groep 5 (Tilma, Scholte, Koopstra, & Ophof, 2020)

Het is interessant dat jaarcurve is de invalshoek tussen het licht en het zonnepaneel. Maar elke groep
heeft besloten om de dag curve te draaien om deze hoek de halen maar geen groep heeft besloten
om het zonnepaneel te draaien om het zelfde effect te bereiken.

3.2.4 Lichtbron:
Zoals te zien in de tabel hieronder gebruikt bijna elke groep een puntbron. Ook gaan veel er van uit
dat het volledige vermogen van deze puntbron op het zonnepaneel terecht komt, zonder enige vorm
van bundeling te gebruiken.
Een puntbron straalt naar alle kanten licht uit. Dit lijkt op het eerste gezicht een logische keuze om
de zon na te bootsen, maar de Aarde ontvangt maar uit één enkele richting zonlicht. Om de
zonnestand goed te kunnen simuleren is het dus van belang om een nette lichtbundel op het
zonnepaneel te laten vallen.
Er zijn twee manieren om licht uit een puntbron te bundelen: met behulp van een parabolische
reflector of door middel van een convexe lens (zie figuur 8). Deze kunnen uiteraard ook
gecombineerd worden, maar hebben allebei als nadeel dat ze relatief diep zijn, wat de afstand tot
het zonnepaneel verkleint. Ook is een parabolische reflector niet ideaal in combinatie met een LED
COB unit, zoals in veel ontwerpen gebruikt wordt.
Het enige ontwerp dat hier rekening mee houdt is dat van groep 8, ons eigen ontwerp. Hier komen
op het eindontwerp verder op in.
Groep:
1
5
6

Type lichtbron
Puntbron
LED lamp
Puntbron

Bundeling
Geen bundeling
Niks over bundeling
Geen bundeling
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Paneel

Bundeling d.m.v. Fresnellens

Vermogen
Genoeg vermogen
Genoeg vermogen
wel genoeg licht volgens
een hele berekening?
Genoeg vermogen
15

10
11
12
14
16

Enkel LED unit
Enkel LED unit
17 of 34 individuele LED units
Enkele LED unit
Puntbron

Niks over bundeling
Niks over bundeling
geen bundeling
Niks over bundeling
Geen bundeling

Genoeg vermogen
Laag vermogen
Laag vermogen
Laag vermogen
Genoeg vermogen

Figuur 8: Lichtbundeling van een puntbron (True Parabolic Light Focusing., 2016)

3.2.5 Elektronisch MPPT/DC-DC:
Na alle verslagen te hebben nagekeken is de conclusie kunnen trekken dat bijna iedereen het zelfde
ontwerp heeft gebruikt, dit ontwerp wat iedereen heeft gebruik bestaat uit een dc-dc booster, die
ook tegelijk current limiting kan doen en ook het boosten. Na verder online onderzoek is dit niet
mogelijk omdat het boost voltage een standaard stabiel voltage moet zijn.
Door die ontwikkeling is ervoor gekozen om een zelf ontworpen MPPT-unit te maken, bestaande uit
een mosfet en een aantal andere componenten, deze te koppelen aan een LM2577
De LM2577 is een all-in-one dc-dc-booster, deze ga ik met een externe spanningsbron voeden om
minder belasting op het zonnepaneel te brengen.
Groepsanalyse:
Na alle andere groepen bekeken, hieruit zijn dan een aantal conclusies getrokken, een aantal daarvan
is een kleine evaluatie lijst gemaakt, deze is vrij simpel omdat bijna iedereen hetzelfde concept heeft
gebruikt en doorgezet.

Groep:
1
5
6
8
10

MPPT
(aanwezig)
Nee
Ja
Ja
Ja
ja

MPPT (inhoud)
geen schema
standaard ontwerp
2 flowcharts (mppt & dc apart
ons ontwerp
standaard ontwerp
16

11
12
14
16

ja
Ja
ja
ja

slecht, flowchart incorrect
standaard ontwerp
standaard ontwerp
standaard ontwerp + no change protocol

3.2.6 Voeding:
Van de verslagen van vorig jaar waren er twee groepen die werkelijk in duidelijkheid iets hebben
vermeld over wat ze met de voeding gaan doen. Groep 1 heeft een uitgebreid schema van een
diodebrug met transformators die ze willen gebruiken om 230 volt te veranderen naar een veilige
spanning (zie figuur 9). Daarnaast wou groep 8 gebruik maken van een oude computer voeding
aangezien die gebouwd is om 230 om te zetten naar 12V, 5V en 3,3V. (Staal, Hemminga, Aalders, &
Veen, 2020; Elst, Rijkhold Meesters, Rijn, & Mulder, 2020)

Figuur 9: Elektronische tekening voeding groep 1 (Staal, Hemminga, Aalders, & Veen, 2020)

3.2.7 Control unit:
Veel groepen hadden hetzelfde idee als het ging over hoe ze hun control unit wouden indelen. Alle
projecten maken gebruik van een simpele display die makkelijk samenwerkt met Arduino en een
paar potmeters eraan. Daarnaast zijn er een paar groepen die ook gebruik maken van een à twee
extra knoppen/lampjes die bij hun code passen. Voor de constructie hebben de groepen 3
verschillende methodes: 1. Maakt een kast die vast tegen zonnesimulatie zit en bij de rest van de
mechanica, 2. Een apart kast die naast de simulatie staat, 3. Een afstandsbediening met kabels die
eruit steken.

Figuur 10: control unit groep 14 (Fennema, Veenstra, Murashka, Smit, & Bulthuis, 2020)

Figuur 11: control unit groep 8 (Elst, Rijkhold Meesters, Rijn, & Mulder, 2020)
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3.2.8 totaaloverzicht tabel(ontwerpkeuze)
groep\onderdeel
groep 1
groep 5
groep 6
groep 8
groep 10
groep 11
groep 12
groep 14
groep 16
beoordeling
teken

dag curve
+
+
+
+
±
+
±
+

jaar curve
+
+
+
+
+
+
+
+
+

lichtbron
±
±
±
++
±
±

slecht
-

medium goed
±
+

mppt / dc-dc
±
+
±
±
±
±
+

voeding
+
++
-

control unit
+
+
+
+
+
+
+
+
+

geweldig
++

In deze matrix is in een snel overzicht te zien hoe elke project groep het heeft gedaan in elk
onderdeel, met dit overzicht is ook snel te zien wat de beste oplossing is per onderdeel waardoor je
sneller kan bekijken wat de beste manier is.
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3.3 Eindconcept
In deze paragraaf word besproken wat het uit eindelijke concept is. Dit word opgedeeld in
mechanisch, elektronisch, lichtbron, software en functioneel diagram.

3.3.1 Mechanisch:
Mechanisch concept:
De Main unit ook wel Simulatie unit heeft als taak de getrouwe simulatie van de zon instraling.
Hieronder vallen de dag- jaarcurve. De jaarcurve word gesimuleerd door 2 servomotoren die
zonnepaneel op een bepaalde hoek zetten met de dag curve die haaks staat met de baseplate. Per
maand staat het zonnepaneel op een andere hoek. Om te zorgen dat servomotoren niet vast lopen
moet het draaipunt boven de halve lengte zijn van het zonnepaneel.
De dag curve word gesimuleerd door een stappenmotor die met een tandwiel over een rij tanden
beweegt die op een halve cirkel vormige baan zitten. Zodra de stappenmotor beweegt, beweegt de
lichtbron mee, waardoor de dag curve gesimuleerd word. Deze assembly word gestabiliseerd door
meerdere rollers/lagers met een unieke vorm zo als te zien in figuur 12.
Voor zonsondergang en zonsopgang zijn er twee limit switches die er voor zorgen dat de arduino
weet wanneer de lichtbron op zijn beginpositie staat of zijn eindpositie waardoor hij automatisch
terug naar zijn beginpositie kan gaan.

Figuur 12: Eindconcept
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Zonnehoek functie servomotoren:
Bij de ontwerpen van project 2 bij voorjaarse groepen was de algemene opstelling zo, een
zonnepaneel ligt op de grond op een bepaalde hoek, de complete dag curve word op een hoek
gelegd die bepaald is voor de ingestelde maand.

Figuur 13: typisch schematische opstelling lichtinvalshoek

De functie voor deze hoek is af te leiden van de Bron: weerstationuithoorn (Zonnestand, sd).
2𝜋

Dat is: 𝑍𝑜𝑛𝑛𝑒ℎ𝑜𝑒𝑘 = 23,5 sin (365 (𝑑𝑎𝑔 𝑣𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 − 81)) + 38 waarbij de 21 van elke maand een
data punt is van de Bron: weerstationuithoorn (Zonnestand, sd).

Zonnehoek controle grafiek
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

0-1

19-2

9-4

29-5

Functie van data

18-7

6-9

26-10

15-12

3-2

Weerstationuithoorn
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In tegenstelling tot voorjaarse oplossingen word er dit project het zonnepaneel gedraaid onder een
bepaalde hoek terwijl de dag curve op een 90 graden hoek met de baseplate staat.

Figuur 14: schematische voorstelling lichtinvalshoek

Dit betekend dat de hoek waaronder het zonnepaneel moet staan ten opzichte van de baseplate
gelijk is aan: 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜ℎ𝑜𝑒𝑘 = 90 − 𝑧𝑜𝑛𝑛𝑒ℎ𝑜𝑒𝑘 als de servomotor tegen de klok in draait.
Vaak staat een zonnepaneel onder een ideale hoek van 36-38 graden. Vanwege het feit dat het
zonnepaneel gedraaid word betekent dit dat deze hoek instelbaar is, dit noemen we de offset.
Ook staan in deze opstelling de servomotors gespiegeld van elkaar waardoor er twee functies
ontstaat een voor de linker en een voor de rechter die gelijk is met de ander alleen dan 180 min de
andere functie. Dit produceert de volgende functies voor de 2 servomotoren:
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜1 = 90 − 𝑧𝑜𝑛𝑛𝑒ℎ𝑜𝑒𝑘 + 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜2 = 90 + 𝑧𝑜𝑛𝑛𝑒ℎ𝑜𝑒𝑘 − 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
Delay tussen stappen van stappenmotor:
De stappenmotor is de aandrijving voor de lichtbron. Tussen elke stap dat de stappenmotor zet zit er
een delay die veranderd gebaseerd op de ingevoerde tijd voor de lengte van gesimuleerde dag in
minuten. Dit kun je als volgt bepalen je neemt de baan die de stappenmotor af dat is 0,3*pi dat deel
je door de afstand die wordt afgelegd door een stap. Dit wordt berekend door de diameter van
tandwiel (in meter) keer pi en delen door het aantal stappen in een rotatie van de stappenmotor.
Voor een gemiddelde stappen motor is dat 200. En dat deel je weer door de tijdsduur van de
gesimuleerde dag in seconden. Dit geeft de volgende functie:
𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠(𝑖𝑛 𝑚𝑠)
(𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑑𝑢𝑢𝑟 𝑣𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑔(𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛) ∗ 60)
=
∗ 1000
0,3𝜋
(
)
𝜋
(𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑒𝑙(𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟) ∗ 𝑆𝑡𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒)
Als we aannemen dat de diameter van het tandwiel 4cm dan zijn er 1500 stappen per gesimuleerde
dag. Dit geeft voor twee minuten per 24 uur bij de kortste gesimuleerde dag van(7,5 uur) 25ms en
voor tien minuten met de langste gesimuleerde dag van(16,5 uur) van 275ms. Dus deze tijdsperiode
tussen de stappen moet de stappenmotor aan voldoen.
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Berekening Koppel op stappenmotor:
Voor het bewegen van de lichtbron word er een stappenmotor gebruik. Op deze stappenmotor staat
op elke moment een bepaalde koppel. Dit word hieronder berekend.

Figuur 15: koppel berekening stappenmotor

Hieruit komt dat de worst case voor de koppel, op de stappenmotor 90 graden is. Dit is
zonsondergang en zonsopgang. Als de assembly van de lichtbron plus zijn aandrijving maximaal 1,5kg
weegt betekend dit dat er 14,715Newton op het tandwiel staat. Als de diameter van het tandwiel
40mm is en we nemen een veiligheidsfactor van 1,5 dan moet de stappenmotor 0,44145Nm of
4,5kg.cm kunnen leveren.
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3.3.2 Elektronisch:
3.3.2.1 MPPT
De MPPT gaat bestaan uit een mosfet, een stroommeter en een weerstanden netwerk, de mosfet
gaat bepalen (bij overbelasting) hoeveel vermogen er gebruikt kan worden.
De gekozen stroometer is de ACS712, deze kan door middel van de magnetische kracht bepalen
hoeveel stroom er loopt.
Door middel van 2 weerstanden van hoge ohmswaarde kan er bepaald worden wat het voltage is.
Door al deze dingen met elkaar te combineren kan de MPPT bepalen, doormiddel van een vooraf
bepaald algoritme volgens het P&O systeem.

Figuur 16: MPPT flowchart (Uddin, 2016)

3.3.2.2 DC-DC
De DC-DC booster gaat aangesloten worden op een eigen ontworpen printplaat, deze printplaat
wordt gemaakt in EasyEda en staat los van de main PCB, ook de MPPT mosfet en lees/regel
componenten komen op deze printplaat.
Er bestaat ook nog een kans dat er een voorgemaakte LM2577 pcb wordt gekozen om ontwikkeltijd
naar beneden te brengen.

Figuur 17: Datasheet bedrading LM2577 (Supplies, sd)

23

3.3.2.3 Voeding
De voeding van de zonnesimulator gaat via een standaard PC ATX voeding, deze heeft meerdere
voeding rails. Deze voeding heeft een aantal aansluitingen, wij gaan alleen de 24 pin ATX en de 8 pin
EPS gebruiken. De 8 pin EPS wordt gebruikt voor de lichtbron, deze gaat door 2 borden heen om de
LEDs aan te drijven. De 24 pin ATX aansluiting voedt andere dingen via de main PCB.
12v: Deze rail gaat gebruikt worden voor het aansturen van bijna alles : de arduino, de stapper
motor, de lichtbron
5v:
Deze gaat gebruik worden voor de servomotoren die gebruikt worden voor het draaien van
het zonnepaneel en voor de potmeters
3.3v: Deze rail gaat alleen maar gebruikt worden voor het display.
3.3.2.4 Control Unit
De control unit gaat wordt een losstaande module waarop een display zit, 2 potmeters en een start
knop. Voordat de simulator wordt gestart kan door middel van het draaien van de 2 potmeters de
maand en tijdsduur van de simulatie worden gekozen, deze worden in real-time op het scherm
weergegeven, nadat er op de start knop is gedrukt komen ook het vermogen, voltage en ampère in
het display van wat er op dat moment wordt omgezet.

3.3.3 Lichtbron:
Het zonnepaneel heeft onder ideale testomstandigheden 1000W/m^2 nodig. Voor een zonnepaneel
van 27cm x 27cm is dus 73W aan lichtenergie nodig. Er kan natuurlijk niet vanuit gegaan worden dat
het zonnepaneel 100% van de energie uit de lichtbron opvangt, dus het maximale vermogen van de
lichtbron moet hier ver boven liggen.
Om ervoor te zorgen dat er genoeg licht van de bron op het zonnepaneel terecht komt en om, zoals
besproken in de analyse van project 2, de zon zo accuraat mogelijk na te kunnen bootsen, moet het
licht van de lichtbron gebundeld worden.
Ook moet de lichtbron een zo plat mogelijk profiel hebben, zodat deze makkelijk tussen de boog en
het zonnepaneel past en de hele opstelling zo compact mogelijk kan blijven.
De lichtintensiteit moet geregeld kunnen worden door de aansturings-Arduino, op basis van tabel
hieronder. Deze is direct overgenomen uit het verslag van groep 12 en klopt als we uitgaan van
wintertijd i.p.v. zomertijd.
Ten slotte moet de hele lichtbron plus transport assembly minder dan 1.5kg wegen, om de
stappenmotor niet te overbelasten.
Wintertijd groep 12 data: (Broek, Gerding, Spoelstra, Wubs, & Zuidema, 2020)
Eenheid/maand Jan
Feb Mar Apr Mei Juni Juli Aug Sep
Lichtintensiteit:
[kw/m^2]
0,55 0,74 0,86 0,97 1,01 1,02 1,02 0,99 0,92
Zonsopgang
8,1
7,3
6,4
5,2
4,2
3,7
3,9 4,7
5,7
Zonsondergang 15,9 16,7 17,6 18,8 19,8 20,3 20,1 19,3 18,3

Okt

Nov

Dec

0,80

0,61

0,49

6,8 7,7 8,3
17,2 16,3 15,7

Voor het uiteindelijke ontwerp zijn we eigenlijk teruggevallen op het originele ontwerp van groep 8,
16 LED COB units die een holle diffuser in schijnen met een negatieve/concave Fresnellens als
bundelingsmechanisme en een aluminium frame (zie figuur 18). Voor de aansturing gebruiken we
vier individuele LED drivers, om te zorgen dat het theoretische maximum vermogen van 160W (10W
per LED unit) makkelijk geleverd kan worden en de lichtbron met behulp van een simpel PWM
signaal gedimd kan worden. (Elst, Rijkhold Meesters, Rijn, & Mulder, 2020)
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Figuur 18: lichtbron assembly groep 8 (Elst, Rijkhold Meesters, Rijn, & Mulder, 2020)

3.3.4 Software
3.3.4.1 Omschrijving
De zonnesimulator word bestuurd door een arduino, zoals te zien in het functioneel diagram. Deze
arduino functioneert als volgt: Eerst is er een start routine waarbij de simulator zichzelf op zijn begin
positie zet. Vervolgens meet hij de waarden van de twee potmeters en berekent op basis hiervan de
verwachte dag lengte(2 t/m 10) en de maand van het jaar(jan t/m dec). Nadat de arduino dit weet
start hij twee sub-programma’s: De eerste berekent de verwachte delay tussen stappen van de
stappenmotor, waarbij ook de “real-time” dag- en nachtlengte worden berekend. Het tweede
programma geeft de bijbehorende data over de geselecteerde maand, oftewel lichtintensiteit,
zonsopgang, zonsondergang en zonnehoek. Nadat deze twee programma’s klaar zijn doet de arduino
de lichtbron uit en reset hij de positie van de lichtbron naar de begin positie via het “reset lichtbron”
protocol.
Na deze setup begint de main loop wat een statemachine is. Die bestaat uit 3 states: state 0, state 1,
en state 2.
State 0 vindt plaats tussen twee stappen van de stappenmotor in. Hier worden de Inputs
gecontroleerd en de bij behorende data geüpdatet als deze veranderen. Ook word de MPPT geregeld
zoals eerder uitgelegd. Daarna wordt de lichtintensiteit gezet en het tijdstip van de gesimuleerde dag
berekend in uren. Dan word de output data voor het display weergegeven en wordt er gekeken of de
verwachte tijd tussen twee stappen is verstreken. Zo ja, start state 1, zo nee, doe state 0 opnieuw.
State 1 vindt plaats na state 0 en word voornamelijk gebruikt om een stap te zetten met de
stappenmotor. Nadat dit is gebeurd is wordt de lichtbronpositie met één verhoogd en wordt
vervolgens de state op 0 gezet. Dan word er gekeken of de zonsondergang limitswitch is getriggerd,
zo nee, gaat de arduino weer verder met state 0, zo ja, wordt de lichtbron uitgedaan en gereset en
word de volgende state op 2 gezet.
State 2 is de laatste state en vindt plaats na state 1. Deze state is vrijwel gelijk aan state 0 met een
paar verschillen. Ten eerste wordt de lichtintensiteit niet elke keer geüpdatet want de lichtbron staat
uit. Verder wordt het tijdstip van de gesimuleerde dag op een andere manier berekend en wordt er
bij de laatste gekeken of de tijd die de nacht periode duurt in het echt verstreken is, zo ja, dan word
de volgende state 0, zo nee, state 2 opnieuw.
Zie hieronder de flowchart van wat er zo net is uitgelegd, dit is een versimpelde versie van de echte
flowchart die zich bevind in de bijlagen.
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3.3.4.2Flowcharts

Figuur 19: versimpelde flowchart

3.3.5 Functioneel diagram
Het Functioneel diagram is een grafische weergave van een project met alle
componenten(elektronisch) er in, en een aanwijzing met hoe deze componenten met elkaar
communiceren(interacties). Zie hier onder het functioneel diagram voor dit project waarbij de links
boven staat wat voor interactie de componenten met elkaar hebben.

Figuur 20: functioneel diagram
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3.4 Functionele requirements
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Omschrijving
Maximale footprint van 1m2.
Draaipunt moet hoger zijn dan halve hoogte van de zonnepaneel(dus vrije rotatie!).
De final-offset moet instelbaar zijn in software.
Minimale tijd tussen stappen van de stappenmotor moet 25ms zijn.
Stappenmotor moet 4.5kg*cm kunnen leveren incl. veiligheidsfactor van 1,5.
Significant meer vermogen dan 73 watt van de lichtbron.
Licht van lichtbron moet gebundeld worden.
Lichtbron moet een zo plat mogelijk profiel hebben
Lichtintensiteit moet geregeld kunnen worden door de aansturing arduino.
De hele lichtbron plus transport assembly minder dan 1.5kg wegen
Lcd-display moet Naam, MPPT(W), Vermogen zonnepaneel(W), Tijdsduur van
gesimuleerde dag(minuten), Tijd in gesimuleerde dag, Zonnehoek (Graden)(Maand).
De led aansturing borden moet indicator LEDs hebben

27

4.Implementatie fase
4.1 Introductie
In het vorige hoofdstuk hebben we besproken en bepaald wat we gaan gebruiken en hoe we dat
gaan doen volgens de eisen die zijn gesteld. In dit hoofdstuk word de implementatie fase behandeld.
Dit hoofdstuk gaat stapsgewijs over alle onderdelen die we hebben gebruiken, daarbij gaan we het
hebben over hun functies en implementaties die we erbij hebben gebruikt.

4.2 Mechanisch
4.2.1 Functie
Het mechanische onderdeel van
de zonnesimulator is
verantwoordelijk voor drie
functies: Het houvast zijn voor
elektrische componenten, er
voor zorgen dat de zonnepaneel
in de gewenste hoek staat in
relatie tot de dagcurve en dat de
lichtbron zicht vrij kan wegen
over boog met behulp van de
stappenmotor.

4.6.2 Implementatie

Figuur 21: Zonnesimulator Algemeen

4.2.2 Dagcurve:
Voor het simuleren van de dag curve is er in de ontwerpfase
is vast gesteld een boog die haaks op de bouwplaat is
bevestigt. Waarover de lichtbron met zijn beweging unit over
heen beweegt. Het midden punt van de boog zit ongeveer
20cm boven de bouwplaat zodat de lichtbron niet de
Bouwplaat raakt terwijl de lichtbron op zijn begin of
eindpositie is. Voor het detecteren van de begin en eind
positie zijn er 2 limitswitches gemonteerd op de
bewegingsunit. De beweging van de lichtbron en zijn
bewegingsunit word gedaan door een tandwiel en een
Figuur 22: Zonnesimulator Bewegingsunit
tandenbaan. Vier kogellagers zijn toegevoegd om ervoor te
zorgen dat de stappenmotor niet kracht dragend is. Daarbij is
er een stabiliserende roller die zijwaartse beweging tegenwerkt. Deze roller is verstelbaar.
4.2.3 Jaarcurve:
Voor het simuleren van de Jaarcurve was er in de ontwerpfase
opgesteld dat in tegenstelling tot ontwerpen van vorig jaar,
wordt de dag curve niet onder een hoek gezet ten opzichte van
de bouwplaat, maar juist het zonnepaneel onder een hoek ten
opzichte van de dagcurve. Dit gebeurt via servomotoren die
zonnehoek simuleren. Het draaipunt van de servomotoren was
ook ongeveer 20cm boven de bouwplaat om ervoor te zorgen
dat het zonnepaneel niet de bouwplaat kan raken. Vanwege een
Figuur 23: Zonnesimulator Zonnepaneel
gebrek aan informatie was de bevestigingspunten op het
Beweging Assembly
zonnepaneel moeilijk te bepalen.
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4.3 Bedieningspaneel:
4.3.1 Functie
het bedieningspaneel is de unit die los van de rest van bord zit. Het
bedieningspaneel is 10x10 cm² en heeft een hoogte van rond 11 cm, het paneel
zelf is 5 mm dik en heeft een invalhoek van 50 graden. op het bedieningspaneel
zitten 2 potmeters en een display.

4.3.2 Implementatie
De waardes van de mppt en stand van de zonnesimulator worden aangegeven
op het display. De potmeters worden gebruikt om de dag en jaarcurve aan te
kunnen passen.

Figuur 24: Control unit
prototype

4.4 Elektronica
4.4.1 introductie
Voor de aansturing van de zonnesimulator hebben we gekozen een
Arduino Nano te gebruiken, deze hebben wij gekozen voor de
simpliciteit en grote mogelijkheden voor het aansturen van
verschillende componenten, bijvoorbeeld servo, stappenmotor en
LEDS. Voor de Arduino en led aansturing zijn custom pcb’s
ontworpen en besteld.

4.4.2 Brainz

Figuur 25: Achterkant BrainzPCB

aan de hoofd printplaat zijn een aantal eisen verbonden, omdat er
gebruikt gemaakt wordt van een standaard computer ATX-voeding moet deze ook aan kunnen
sluiten op deze printplaat, door de grote 24 pin aansluiting is een formaat van 7*7 cm gekozen. Ook
is ervoor gekozen om een RJ45 kabel en stekker te gebruiken voor het bedieningspaneel, deze heeft
8 aders nodig en UTP kabel heeft 8, dus dat was voor ons een perfect match. Voor de Arduino en
DRV8825 zijn pinheaders gebruikt, hierdoor zijn deze verwijder baar in het geval van doorbranden of
erger. Voor alle andere dingen die aangestuurd moeten worden is gekozen voor een 4 pinheader,
voor de bovenste vier geld dat deze verbonden zijn met een digitale pin, 5 volt en aarde, de
servomotoren krijgen een PWM-signaal en de limitswitches zijn alleen maar voor simpele feedback
naar de Arduino. De stappenmotor aansluiting heeft zo groot mogelijke traces gekregen om geen
over belasting van de pcb te krijgen en voor de MPPT is ervoor gekozen om alle overige pinnen
daarvoor beschikbaar te maakt en dit kwam precies uit op 8 (2x4 pins).
In het elektronische schema is te zien wat waarop aangesloten zit en op de afbeeldingen is te zien op
welke manier deze fysiek aan elkaar verbonden zijn.
Hogere resolutie afbeeldingen kijk in de
bijlagen.

Figuur 27:: Voorkant BrainzPCB

Figuur 26: Elektronische tekening van BrainzPCB in EasyEDA

29

4.4.3 Breakerboard
Voor het aansturen van de LEDS zijn er 2 printplaten ontworpen, 1
breakerboard om van 1 x 8 pinaansluiting te kunnen splitsen naar 4 x
4 pins en 1 x PWM input naar 4 PQM outs.
De breakerboard is nodig omdat de voeding die wij gebruiken maar
een enkele kabel heeft voor hoog vermogen, de 8 pins EPS
connector kan een totaal van 28 ampère leveren op 12 volt voor een
totaal vermogen van 336 watt, wij gebruiken 16x 10w LED COB unit,
deze nemen in totaal 160w, hierdoor zal er 40w per 4 pin uit gaan,
dus ongeveer 2 ampère per pin, en de 8 pin zit ongeveer op 4
ampère per pin, dit valt allemaal dik binnen de specificaties van de
fabrikant, ook splitsen wij het PWM signaal vanaf de arduino zodat
we alle mosfets aan kunnen sturen op aparte printplaten.
Figuur 28: Voorkant
BreakerboardPCB

De breakerboards zijn ook voorzien van een indicator LED, deze
branden zodra er een spanning aanwezig is.

Figuur 29: Achterkant
BreakerboardPCB

Ook om zoveel mogelijk vermogen door deze pcb’s een te kunnen doen
is ervoor gekozen om aan de voorkant een VCC powerplane te geven en
de achterkant een GND groundplane, hierdoor is er meer totaal contactgebied en een mindere totale weerstand.

Figuur 30: Elektronische tekening van Breakerboard in EasyEda

4.4.4 Driverboards
Aangesloten op de breakerboard zitten de driverboards, deze zijn ook voorzien van beveiliging voor
doorbranden d.m.v. een zekering.
ook bevatten de driverboards indicator LEDS, de middelste brandt net zoals de breakerboard bij de
aanwezigheid van spanning en de 2 buitenste LEDS branden bij activiteit van de mosfets, hierdoor
hoeven de hoog vermogen LEDS niet per se aangesloten te zijn om de werking te testen.
De grootste sterren zijn natuurlijk de mosfets, deze mosfets zijn van het N type, dit betekent dat deze
aan de negatieve kant verbonden zitten, deze zitten dus tussen de aarde en de negatieve aansluiting
van de high power LEDS. Een mosfet kan gezien worden als een schakelaar die in ons geval 960 keer
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per seconde aan en uit en daarin is de verhouding tussen uit en aan ook nog te bepalen, door de
LEDS zo snel aan en uit te zetten lijkt het dat de lamp minder fel brand omdat onze ogen de
informatie niet zo snel kunnen verwerken, dus een gemiddelde pakken van de lichtsterkte. Hier zit
ook een nadeel aan, een component dat zo snel schakelt genereert ook warmte daarom hebben wij
heatsinks toegevoegd aan de mosfets om de temperatuur lager te houden.

Figuur 31: Voorkant
Driverboard

Figuur 32: Achterkant
Driverboard

Figuur 33: Elektronische tekening van Driverboard in
EasyEda

4.5 Lichtbron
4.5.1 Functie
De primaire taak van de lichtbron
spreekt voor zich, deze moet licht
afgeven aan de hand van een
PWM-signaal afkomstig van de
Arduino. Dit wordt vervolgens
door de driver boards gebruikt om
het vermogen van de lichtbron in
te stellen, en daarmee de
lichtintensiteit te regelen. Ook
moet dit licht goed op het
zonnepaneel gericht worden,
zodat een verandering van de
invalshoek ook daadwerkelijk een
verandering in het door het
zonnepaneel opgewekte
vermogen oplevert.

4.5.2 Implementatie

Figuur 34: Exploded view Lichtbron

Het uiteindelijke ontwerp voor de
lichtbron bestaat uit vier stukken op maat gezaagd aluminium U-profiel waar vier LEDs per stuk in
zitten, een reflecterende achterplaat, een polycarbonaat diffuser, vier spacers, een fresnel lens om
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het licht te bundelen, vier brackets om het frame bij elkaar te houden en een bracket om de
complete unit op te hangen aan de stappenmotor.
Het originele plan was om het frame uit twee grotere stukken op te bouwen, maar omdat het
aluminium U-profiel moeilijker netjes te buigen bleek dan gedacht is dit aangepast. Ook is de grote
holle diffuser uit het originele concept vervangen door vier spacers en een twee millimeter dikke
plaat polycarbonaat, en zijn er vier schroeven gebruikt om de sandwich van lens, diffuser, spacers, en
reflector op de goede plek vast te houden. Deze zijn ook gebruikt om de ophang bracket vast te
maken aan de lichtbron zelf.
De reflector in het originele concept was een plaat gepolijst aluminium, in de uiteindelijke versie is
dit een met aluminiumfolie beplakte plaat staal. Niet om structurele redenen, maar omdat dit het
enige was dat zo snel beschikbaar was in de goede maat.
Tussen de LEDs en het frame is koelpasta gebruikt, zodat het frame als heatsink kan functioneren.

Figuur 35: Foto Lichtbron Prototype Binnenkant

4.6 Software
4.6.1 Functie
De functie van de software is natuurlijk om de gehele simulatie aan te sturen. Dit gaat gebeuren via
een Arduino-nano. De Arduino stuurt alle motoren, de lamp en de control unit aan. Ook worden er
constant waardes berekent om ervoor te zorgen dat het proces van de simulator goed blijft werken.
Daarnaast worden alle waardes ook gelaten zien op een display.

4.6.2 Implementatie
De code bestaat uit de volgende onderdelen: een initialisatie fase, een reading/adjusting fase, een
reagerende fase en ten slotte een nacht fase.
Om te beginnen heb je als eerst de initialisatie fase. Hierin worden als eerst alle variabelen
gedefinieerd en libaries geïnitialiseerd. Daarna worden de pinnen voor de arduino toegewezen en
word er al data gestuurd naar de arduino om de display, servo- en stappenmotor te initialiseren. Let
op, bij het initialiseren worden de dag, maand en tijdsduur gevraagd. De tijdsduur is de enige
variabele die word vastgesteld en later niet meer kan worden veranderd.
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Vervolgens als dat allemaal gebeurt is begint er een cyclus tussen de reading en de reagerende fase.
Als eerst gaat de arduino de reading fase afhandelen. Daarin worden de waardes op de potmeters
(dag en maand) geüpdatet en vervolgens ook gedisplayd. Hierdoor kan de simulatie zijn hoek en
stapsnelheid aanpassen. Vervolgens word er een commando gegeven aan de stappenmotor dat hij
moet gaan draaien totdat de code zegt dat hij moet stoppen. De stappenmotor stopt en op hetzelfde
moment gaat de arduino in de reageer fase.
De reageer fase worden een paar dingen gecontroleerd en geüpdatet. Als eerst word de
gesimuleerde dag geüpdatet. Ook word er gekeken of de stappenmotor al het einde van de boog
heeft bereikt(dit gebeurt met behulp van de limit switches).Alleen als dit het geval is word de
stappenmotor gereset en word de simulatie in de nacht fase gezet. Anders gaat hij terug naar de
reading fase.
In de nachtfase gebeurt er niet heel veel. Hij doet eigenlijk hetzelfde als de reading fase alleen dan
staat de lamp uit.
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5.Evaluatie fase
5.1. Introductie
Wij hebben gekozen om onze evaluatie in een checklist vorm te gaan doen. Hierdoor hopen wij
overzicht te creëren over wat er wel en niet gelukt is tijdens de implementatie fase.

5.2. Testplan Functionele Requirements:
5.2.1 Omschrijving:
Hieronder staan de requirements vermeld. Wij hebben dit opgedeeld in een paar losse fases. In de
Eerste fase is er gebrainstormd wat voor zaken er in ieder geval moeten werken voor onze
oplevering. Dit deden wij omdat er wellicht nog een paar zaken waren die misschien niet vermeld
stonden in onze functionele requirements. Hierdoor konden wij een paar richtlijnen voor ons
opstellen waar we wat houvast aan hadden. Vervolgens hebben wij een checklist gemaakt van onze
functionele requirements. Deze lijst is al eerder ingevuld. De requirements die niet waren
goedgekeurd werd later weer een pogingen voor gedaan om ze af te krijgen.

5.2.2. Requirements:
5.2.2.1. mechanisch:
- de lichtbron kan correct over de boog bewegen.
- de limitswitches activeren en stoppen de bewegingsunit op het juiste punt.
- het zonnepaneel vrij kan roteren en raakt niet de footprint aan.
- alle motoren geven genoeg koppel
- de hoek het zonnepaneel komt overeen met de verwachte hoek met de berekende hoek.
- de bewegingsunit er even lang over om van de ene naar de andere kant te komen zoals is
berekend in de code
5.2.2.2. elektrisch:
- juiste pwm gaat naar mosfets.
- Printplaten worden niet te warm worden als de lamp word aangezet.
- alle connecties tussen alle componenten goed is
5.2.2.3. lichtbron:
- lichtbron gaat aan
- de lichtbron heeft genoeg voltage
- de lichtbron raakt niet oververhit
5.2.2.4. code:
- De code kan de simulatie goed aansturen
- Waardes uit de arduino worden laten zien op de display en komen overeen met de waardes
die vanuit de arduino zijn verstuurd

5.2.3. Afvinklijst Functionele requirements:
#
1
2

Omschrijving
Maximale footprint van 1m2.
Draaipunt moet hoger zijn dan halve
hoogte van de zonnepaneel(dus
vrije rotatie!).

Voldoet
V
V

3

De final-offset moet instelbaar zijn
in software.

V

toevoeging
Het zonnepaneel kan
rondraaien zonder de
bodemplaat aan te
raken.
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4

Minimale tijd tussen stappen van de
stappenmotor moet 25ms zijn.

V

5

Stappenmotor moet 4.5kg*cm
kunnen leveren incl.
veiligheidsfactor van 1,5.

X

6

Significant meer vermogen dan 73
watt van de lichtbron.

X

7

Licht van lichtbron moet gebundeld
worden.
Lichtbron moet een zo plat mogelijk
profiel hebben
Lichtintensiteit moet geregeld
kunnen worden door de aansturing
arduino.
De hele lichtbron plus transport
assembly minder dan 1.5kg wegen

V

Lcd-display moet Naam, MPPT(W),
Vermogen zonnepaneel(W),
Tijdsduur van gesimuleerde
dag(minuten), Tijd in gesimuleerde
dag, Zonnehoek (Graden)(Maand).
De led aansturing borden moet
indicator LEDs hebben

V

8
9

10

11

12

Ja maar hij kan
meerdere stappen
onder 25 ms.
Kon niet getest worden
(vanwege incomplete
lichtbron)of het
voldoende was.
Kon niet getest worden
vanwege incomplete
lichtbron.

V
V

X

X

Kon niet getest worden
vanwege incomplete
lichtbron.

Power-in led deed het
wel. Duty-cycle/
indicatoren voor de
lichtbron deden het
niet.

5.3. Vervolg niet behaald:
5.3.1. Omschrijving:
Wij hadden in de eerste instantie het plan om extra ruimte in te plannen voor de requirements die
wij niet af hadden. Maar grotendeels wegens de nieuwe Corona maatregelen is het ons niet gelukt
om deze requirements af te krijgen. EnTranCe is namelijk dicht gegaan vanwege Corona waardoor wij
niet meer bij onze projectruimte kunnen komen.

5.3.2. Afvinklijst vervolg:
#
5

Omschrijving
Stappenmotor moet 4.5kg*cm
kunnen leveren incl.
veiligheidsfactor van 1,5.

Voldoet
X

6

Significant meer vermogen dan 73
watt van de lichtbron.
De hele lichtbron plus transport
assembly minder dan 1.5kg wegen
De led aansturing borden moet
indicator LEDs hebben

X

10
12

toevoeging
5,6 en 10 konden niet
worden vanwege
corona. Entrance was
gesloten.

X
X

Kwam niet af vanwege
design fout.
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5.4. Controle Formele Requirements:
5.4.1. Omschrijving:
Hieronder staan alle formele requirements die afgekomen zijn.

5.4.2. Afvinklijst Formele Requirements:
#
1
2
3

4

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Omschrijving
Getrouwe simulatie van de zonnen instraling
Elektronische beweging van de gesimuleerde zon
“Snelheid” van het dag/nachtritme is elektronisch instelbaar met een
analoge potmeter via een Arduino. Instelbaarheid: periode van 24uur is
instelbaar tussen 2-10 minuten
De zonnehoogte instelling is elektronisch instelbaar, eveneens met een
analoge potmeter. Op het scherm is de maand van het jaar te zien
(bijvoorbeeld januari als de hoogte-instelling minimaal is, en juni als de
hoogte-instelling maximaal is);
Op het Arduino display wordt de potmeter stand vertaald naar het
tijdstip van de dag en de periode van het jaar (tijdstip in uren, periode in
maand van het jaar).
De potmeters en het display worden op een separaat bedieningspaneel
aangeboden.
Als de zon “onder” is, gaat de “zon” uit en gaat automatisch terug naar
de beginpositie.
Uit het zonnepaneel moet altijd het maximaal mogelijke vermogen
worden geleverd.
De simulator met zonnepaneel en het aanstuurgedeelte worden op
verschillende platen opgebouwd zodat het aanstuurgedeelte op afstand
kan worden bediend.
De simulator heeft de volgende maximale afmetingen: 1 x 1 meter.
Er moet een constante spanning van 30 Volt geleverd worden aan de
DC-spanningsnet.
De simulator moet een één fase 230-240 Vac. voeding gebruiken.
Het maximum vermogenspunt van de zonnecel berekent en weergeeft.
Op het Arduino scherm het afgegeven vermogen van de zonnecel is af te
lezen.
Bij verandering van de lichtsterkte de Arduino de DC-DC converter
aanstuurt om het MPPT punt in te stellen.
Beveiligingen tegen overbelasting en kortsluiting.
Stroom- en spanningsmetingen die nodig zijn voor monitoring en
control.
In- en uitschakelcircuits voor het starten en stoppen van de
energielevering aan het DC-net.

voldoet
V
V
V

V

V

V
V
X
V

V
X
V
X
V
X
V
V
X
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6.Conclusie
Onze probleemstelling van dit project was hoe wij een volledig functionerende zonnesimulator
konden realiseren die voldeed aan de eisen van EnTrance en de Hanzehogeschool. Met behulp van
onze evaluatie trekken wij een conclusie over ons project.
Uit onze evaluatie blijkt dat wij niet aan alle formele eisen van ons project hebben kunnen voldoen.
Hierdoor hebben wij ons project niet tot een perfect einde kunnen brengen. Maar wegens
omstandigheden zijn wij alsnog heel erg blij met het resultaat dat wij hebben kunnen realiseren.
Natuurlijk hopen wij ook dat EnTrance blij is met het resultaat dat wij hebben geleverd. Terugkijkend
op ons project zijn er ontwerp en realiseer zaken die toch anders hadden willen doen. Dit zijn vooral
de requirements die niet af zijn gekomen in dit project.
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7.Aanbevelingen
Mechanisch
Mechanisch moet er gekeken worden naar de resonantie die de boog ondervindt tijdens de
beweging van de lichtbron. Ook kan het ontwerp versimpeld worden door de zonnepaneel op een
draaitafel te draaien voor de dag curve en de lichtbron stationair te houden.

Lichtbron
De lichtbron bevat 16x 10W LEDs, oftewel een totaal vermogen van 160W, en het zonnepaneel heeft
~73W nodig. Helaas hadden we niet bedacht dat 160W het totale opgenomen vermogen bedraagt,
niet de totale lichtopbrengst, en LEDs maar ~40% efficiënt zijn. Dit geeft ons een vermogen van
~64W aan licht wat ook nog eens niet allemaal op het zonnepaneel terecht komt, en 96W aan hitte
wat afgevoerd moet worden door het frame. Voor een volgende revisie is er dus een nog krachtigere
lichtbron nodig, die ook nog eens significant meer koeling nodig heeft.

Aansturing
Door gebruikt te maken van de V1.1 pcb’s zullen de genoemde fouten zich niet meer voor doen en
hoeven er geen omleiding gelegd te worden.

dc-net toevoer + mppt
voor het DC-net moet er wel veel veranderd worden
een constante voltage booster moet gebruikt worden die onafhankelijk is van input voltage, hiervoor
is het verkeerde model gekozen en zou een andere voor gekozen moeten worden, dit is ook
optelossen een los bijstaande arduino maar deze neemt aanzienlijk meer vermogen dan een
standalone booster
voor het loskoppelen van het DC-net is een elegantere manier dan “just pull the plug” nodig, een
dubbele schakelaar die zowel de aarde als de niet van elkaar kan verschillen, dit komt door de simple
MPPT variant die enkel een mosfet gebruikt om het afgegeven stroom van het zonnepaneel te
limiteren door snelle in en uitschakeling.

Conclusie van de aanbeveling
Dit is een mooie basis om een 2e prototype of zelfs een eind product van te maken, maar daar is nog
wel een en ander voor nodig om realiteit te maken
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3.Programma Code
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

#define
#define
#define
#define
#define
#define

ARCH 0.32 //0.328 - 40 steps if it is 0.32
GEAR 0.04
StepFraction 4
Stepstakenperstate1 20
STEPS 200 * StepFraction / Stepstakenperstate1
LichtCoursePositionMax ((ARCH / GEAR) * STEPS)

#define OFSET 36
//define pins
#define LimitRise 10
#define LimitSet 12
#define ServoCw 3
#define ServoCcw 9
#define PotMonth A3
#define PotDay A6
//Lichtbron Experiment
#define LichbronPWMPin 11
#define FiveWattOutputValue 250 //255 is max pwm and highest must be 255/1,02 = 250
1,02 is maxvalue in string ListLightintensity
//StepperPins
#define NextStepPin 2
#define DirPin 4
#include <Servo.h> //include servo library
#include <math.h> //include math library

//LCD
#include
#include
#include
#include

<SPI.h>
<Wire.h>
<Adafruit_GFX.h>
<Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT);
#define OLED_ADDR
0x3C
//float Vcel = 10.69;
//float Wmppt = 3.69;
//LCD

//Mppt
#define VcelPin A0
#define IcelPin A1
#define MosfetMppt 6
//Variables
float Vcel = 0;
float Vcelformar = 0;
float Wmppt = 0;
float Wmpptformar = 0;
int Icel = 0;
int Icelformar = 0;
int i = 0;
//Mppt

42

63.
64.
65. int state = 0; //set starting state to 0
66.
67. unsigned long endcheck = 0; //define variable for statemachine delay end
68. unsigned long begincheck = 0; //define variable for statemachine delay beginning
69.
70.
71. int DurationDayFormer;
72. int DurationDayCurrent;
73.
74. int MonthFormer;
75. int MonthCurrent;
76.
77.
78. int StepDelay;
79. float RealTimeDay;
80. float RealTimeNight;
81.
82. float AngleoftheSun;
83. float Sunsettime;
84. float Sunrisetime;
85. float Lightintensity;
86.
87. float LichtCoursePosition;
88. float CurrentSimulatedDayTimeHour;
89.
90. int Sunrise;
91. int Sunset;
92.
93. Servo CW; //define servos
94. Servo CCW;
95.
96. void setup()
97. {
98. //Serial.begin(115200);
99. pinMode(LimitRise, INPUT); //assign input pins
100.
pinMode(LimitSet, INPUT);
101.
pinMode(PotMonth, INPUT);
102.
pinMode(PotDay, INPUT);
103.
104.
pinMode(8, OUTPUT);
105.
digitalWrite(8, HIGH);
106.
107.
108.
CW.attach(ServoCw); //activate servos
109.
CCW.attach(ServoCcw);
110.
111.
pinMode(NextStepPin, OUTPUT);
112.
pinMode(DirPin, OUTPUT);
113.
114.
//LCD
115.
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR);
116.
display.display();
117.
delay(500);
118.
display.setTextSize(1, 2);
119.
display.setTextColor(WHITE);
120.
display.setCursor(0, 0);
121.
//LCD
122.
123.
124.
//Mppt
125.
pinMode(VcelPin, INPUT);
126.
pinMode(IcelPin, INPUT);
127.
pinMode(MosfetMppt, OUTPUT);
128.
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129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
ue
140.
141.
142.

Vcelformar = map(analogRead(VcelPin), 0, 1023, 0, 5);
Icelformar = (map(analogRead(IcelPin), 0, 1023, 0, 5000) - 2500) / 185;
Wmpptformar = Vcelformar * Icelformar;
//Mppt

//LICHTSCOURCE
analogWrite(LichbronPWMPin, 0);
MonthFormer = analogRead(PotMonth); //read simulated month value
MonthFormer = map(MonthFormer, 0, 1023, 1, 12); //remap simulated month val
MonthrelatedData();
DurationDayFormer = analogRead(PotDay); //read simulated day duration value

143.
DurationDayFormer = map(DurationDayFormer, 0, 1023, 2, 10); //remap simulat
ed day duration value
144.
DelayBetweenStepsANDRealTimeNightANDDay();
145.
146.
CW.write(90 - AngleoftheSun - OFSET); //position servos
147.
CCW.write(90 + AngleoftheSun + OFSET);
148.
149.
Sunrise = digitalRead(LimitRise); //check limit switches
150.
Sunset = digitalRead(LimitSet);
151.
152.
//LCD
153.
DisplayData();
154.
//LCD
155.
156.
ResetLichtscource();
157.
158.
state = 0; //initiate starting state
159.
160.
begincheck = millis(); //set current time as begincheck
161.
162.
}
163.
164.
void loop()
165.
{
166.
switch (state)
167.
{
168.
case 0:
169.
CheckInputandUpdate();
170.
CurrentSimulatedDayTimeHour = Sunrisetime + (Sunsettime - Sunrisetime)
* (LichtCoursePosition / LichtCoursePositionMax);
171.
CurrentSimulatedDayTimeHour = (CurrentSimulatedDayTimeHour - int(Curren
tSimulatedDayTimeHour)) * 0.59 + int(CurrentSimulatedDayTimeHour);
172.
//Serial.print(CurrentSimulatedDayTimeHour, 2);
173.
//Serial.print(" State:");
174.
//Serial.println(state);
175.
176.
//LICHTSCOURCE
177.
analogWrite(LichbronPWMPin, FiveWattOutputValue * Lightintensity);
178.
179.
//MPPT
180.
Mppt();
181.
182.
endcheck = millis(); //set current time as endcheck
183.
if ((endcheck - begincheck) > StepDelay) { //check if enough time has e
xpired between updates
184.
state = 1; //update state
185.
begincheck = millis(); //set current time as begincheck value
186.
}
187.
break;
188.
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189.
case 1:
190.
//Serial.print("Step");
191.
//Serial.print(LichtCoursePositionMax);
192.
//Serial.print(LichtCoursePosition + 1);
193.
//Serial.print(" State:");
194.
//Serial.println(state);
195.
//LCD
196.
DisplayData();
197.
//LCD
198.
199.
//advance step
200.
digitalWrite(DirPin, LOW);
201.
for (int i = 1; i <= Stepstakenperstate1; i++)
202.
{
203.
digitalWrite(NextStepPin, HIGH);
204.
delay(1);
205.
digitalWrite(NextStepPin, LOW);
206.
delay(1);
207.
//Serial.println("step");
208.
}
209.
210.
state = 0; //update state
211.
LichtCoursePosition++; //increase simulated daytime by 1
212.
213.
Sunset = digitalRead(LimitSet); //check limit switches
214.
Sunrise = digitalRead(LimitRise);
215.
if (Sunset == 1 or LichtCoursePosition >= LichtCoursePositionMax) //che
ck if end of track has been reached
216.
{
217.
analogWrite(LichbronPWMPin, 0);
218.
ResetLichtscource();
219.
state = 2; //update state
220.
}
221.
break;
222.
223.
case 2:
224.
CheckInputandUpdate();
225.
//LICHTSCOURCE
226.
analogWrite(LichbronPWMPin, 0);
227.
228.
//MPPT
229.
Mppt();
230.
231.
CurrentSimulatedDayTimeHour = Sunsettime + ((endcheck - begincheck) / (
RealTimeNight * 60000)) * (24 - (Sunsettime - Sunrisetime));
232.
CurrentSimulatedDayTimeHour = (CurrentSimulatedDayTimeHour - int(Curren
tSimulatedDayTimeHour)) * 0.59 + int(CurrentSimulatedDayTimeHour);
233.
if (CurrentSimulatedDayTimeHour >= 24)
234.
{
235.
CurrentSimulatedDayTimeHour = CurrentSimulatedDayTimeHour - 24;
236.
}
237.
//Serial.print(CurrentSimulatedDayTimeHour, 2);
238.
//Serial.print(" State:");
239.
//Serial.println(state);
240.
241.
//LCD
242.
DisplayData();
243.
//LCD
244.
245.
endcheck = millis(); //set current time as endcheck
246.
if ((endcheck - begincheck) > (RealTimeNight * 60000)) //check if enoug
h time has expired between updates
247.
{
248.
state = 0; //update state
249.
begincheck = millis(); //set current time as begincheck value
250.
}
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251.
break;
252.
}
253.
}
254.
255.
void CheckInputandUpdate()
256.
{
257.
MonthCurrent = analogRead(PotMonth);
258.
MonthCurrent = map(MonthCurrent, 0, 1023, 1, 12);
259.
if (MonthCurrent != MonthFormer)
260.
{
261.
MonthFormer = MonthCurrent;
262.
MonthrelatedData();
263.
DelayBetweenStepsANDRealTimeNightANDDay();
264.
265.
CW.write(90 - AngleoftheSun - OFSET); //position servos
266.
CCW.write(90 + AngleoftheSun + OFSET);
267.
268.
//Serial.println("recalculated");
269.
}
270.
271.
DurationDayCurrent = analogRead(PotDay);
272.
DurationDayCurrent = map(DurationDayCurrent, 0, 1023, 2, 10);
273.
if (DurationDayCurrent != DurationDayFormer)
274.
{
275.
DurationDayFormer = DurationDayCurrent;
276.
DelayBetweenStepsANDRealTimeNightANDDay();
277.
//Serial.println("recalculated");
278.
}
279.
}
280.
281.
void DelayBetweenStepsANDRealTimeNightANDDay() //calculates the time between
each step taken
282.
{
283.
RealTimeDay = (Sunsettime - Sunrisetime) / 24 * DurationDayFormer;
284.
RealTimeNight = (24 - (Sunsettime - Sunrisetime)) / 24 * DurationDayFormer;
285.
StepDelay = (RealTimeDay * 60000) / LichtCoursePositionMax;
286.
}
287.
288.
void MonthrelatedData() //simple table containing each month's average solar
angle
289.
{
290.
float ListAngleoftheSun[] = {17.9, 27.3, 38.1, 49.7, 58.2, 61.2, 58.2, 49.8
, 38.4, 27.0, 17.8, 14.3};
291.
float ListSunrisetime[] = {8.1, 7.3, 6.4, 5.2, 4.2, 3.7, 3.9, 4.7, 5.7, 6.8
, 7.7, 8.3};
292.
float ListSunsettime[] = {15.9, 16.7, 17.6, 18.8, 19.8, 20.3, 20.1, 19.3, 1
8.3, 17.2, 16.3, 15.3};
293.
float ListLightintensity[] = {0.55, 0.74, 0.86, 0.97, 1.01, 1.02, 1.02, 0.9
9, 0.92, 0.80, 0.61, 0.49};
294.
295.
AngleoftheSun = ListAngleoftheSun[MonthFormer - 1];
296.
Sunsettime = ListSunsettime[MonthFormer - 1];
297.
Sunrisetime = ListSunrisetime[MonthFormer - 1];
298.
Lightintensity = ListLightintensity[MonthFormer - 1];
299.
}
300.
301.
void ResetLichtscource() //returns light source to sunrise position
302.
{
303.
digitalWrite(DirPin, HIGH);
304.
while (Sunrise == 0)
305.
{
306.
//Reverse step
307.
digitalWrite(NextStepPin, HIGH);
308.
delay(1);
309.
digitalWrite(NextStepPin, LOW);
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310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.

delay(1);
//Serial.println("Reverse Step");
Sunrise = digitalRead(LimitRise);
}
LichtCoursePosition = 0; //reset time of day
}
void DisplayData()
{
display.clearDisplay();
display.setCursor(0, 0);
//1e regel
display.println("ZonneSimulator-Inator");
//2e regel
display.print("Cel ");
display.print(Vcel, 1);
display.print("V |MPPT ");
display.print(Wmppt, 1);
display.println("W");
//3e regel
display.print("Month ");
if (MonthFormer < 10) display.print(" ");
display.print(MonthFormer);
display.print(" |Angle ");
display.println(AngleoftheSun, 1);
//4e regel
display.print("Dur ");
if (DurationDayFormer < 10) display.print(" ");
display.print(DurationDayFormer);
display.print("min |sim ");
display.print(CurrentSimulatedDayTimeHour, 2);
display.println("H");
display.display();
}
void Mppt()
{
Vcel = map(analogRead(VcelPin), 0, 1023, 0, 5);
Icel = (map(analogRead(IcelPin), 0, 1023, 0, 5000) - 2500) / 185;
Wmppt = Vcel * Icel;
if (Wmppt > Wmpptformar)
{
if (Vcel > Vcelformar)
{
if (i > 0)
{
i--;
}
}
else
{
if (i < 1023)
{
i++;
}
}
}
else
{
if (Vcel > Vcelformar)
{
if (i < 1023)

47

376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.

{
i++;
}
}
else if (i > 0)
{
i--;
}
}
Wmpptformar = Wmpptformar;
analogWrite(MosfetMppt, i);
}
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4. Technische Tekeningen
Technische tekeningen project 3 groep 11 ZonneSimulator Implementatie.pdf
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5.Elektronische tekeningen hoge resolutie
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