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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้นําเสนอเครื่องติดตามดวงอาทิตย แบบ 2 แนวแกน คือ
แนวอัลติจูดและแนวอะซิมุธ โดยใชหลักการบังเงาของฉากกั้น มีโฟโต
ทรานซิสเตอรเปนตัวตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตย ความสูงของฉากกั้น
เปนตัวกําหนดความไวหรือชวงเวลาในการติดตาม ขอดีของหลักการ
ของเครื่องติดตามดวงอาทิตยนี้คือ
สามารถกําหนดชวงเวลาในการ
ติดตามดวงอาทิตยลักษณะเปนชวงได ซึ่งชวงเวลาอาจสั้นหรือมากกวา
นี้ขึ้นกับการออกแบบความสูงของฉากกั้นในอุปกรณตรวจจับรังสีตรง
ดวงอาทิตยโดยไมตองมีการออกแบบวงจรเพิ่ม การวางตําแหนงโฟโต
ทรานซิสเตอรออกแบบใหสามารถตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตย
ครอบคลุมตลอดทั้งสองแนวและเขาหาเปาหมายไดทันทีที่เริ่มทํางาน
จากการทดสอบพบวาเครื่องติดตามดวงอาทิตยมีความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยประมาณ 2.5 องศา หากคิดอัตราการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย
เฉลี่ยที่ 15 องศาตอชั่วโมง ก็แสดงวาเครื่องติดตามดวงอาทิตยมีการ
เคลื่อนที่ติดตามดวงอาทิตยโดยเฉลีย่ ทุก 10 นาที มีคาเวลาในการ
ทํางานของระบบประมาณ 37 องศาตอวินาที และมีความไวในการเขา
หาจุดทํางาน 0.3 วินาที นอกจากนี้พบวาในชวงเวลาที่แดดแรงจัด
ความคลาดเคลื่อนจะลดลง
และในทางตรงขามเมื่อแสงแดดออนลง
ความคลาดเคลื่อนจะมีคาเพิ่มมากขึ้น
Abstract
This report aims to present about the 2 axes sun tracker
which are altitude and azimuth lines. The system uses the shade
blocking of a screen that has the phototransistor as a detector of
beam radiation. The height of the screen is the identifier for the
sensitivity operation or the period of tracking. The good point of
this sun tracker is that it can fix the periodical tracking time,
anyway the period may be shorter or longer as it depends on a
design of the height of the screen in the beam radiation detector
สาขาพลังงานทดแทน

equipment without adding any additional circuit. The
phototransistor position was designed for detecting beam
radiation all over the 2 axes thoroughly and approaching to the
aim immediately since the start of the operated time. From a test
found that the sun tracker set has an average deviation about 2.5
degrees, if we calculate, the average sun moving rate, it will be at
15 degrees/hr, it significantly represents the sun tracker set could
track the sun in every 10 minutes averagely which has a timely
response about 37 degrees/second and a sensitivity for adjusting
to the operating point at 0.3 second. Besides, at the strong
sunlight time, the deviation is proportionally decreased, in the
contrast, at the weak sunlight time, the value is increased.
1.บทนํา
เทคนิคและวิธีการในการสรางระบบติดตามดวงอาทิตยสําหรับ
อุปกรณรับพลังงานแสงอาทิตยถูกพัฒนามาอยางตอเนื่อง หากจําแนก
ตามวิธีการที่ใชในการติดตาม [3] สามารถจําแนกการควบคุมออกได 3
แบบ คือ ระบบติดตามดวงอาทิตยแบบพาสซีฟ (Passive controlled
unit) เปนระบบที่ปราศจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อาศัยการเปลี่ยน
สถานะของของเหลว มวลของของเหลวที่ถายเทไปมาจะทําหนาที่ยก
แผงรับพลังงานนี้ใหเคลื่อนที่ไปเสมือนวาแผงเคลื่อนที่ติดตามตําแหนง
ดวงอาทิตย ขอดีของระบบติดตามดวงอาทิตยลักษณะนี้ คือ ไมตอง
อาศัยพลังงานไฟฟาในการเคลื่อนที่แผงรับพลังงาน
ตองการการ
บํารุงรักษานอยมากเมื่อเทียบกับระบบติดตามดวงอาทิตยแบบอื่น
ขอเสียจะเปนในสวนของความแมนยําที่คอนขางต่ํา ระบบติดตามดวง
อาทิตยแบบไมโครโปรเซสเซอรควบคุม (Microprocessor controlled
unit)
เปนระบบที่มีการควบคุมตําแหนงการติดตามดวย
ไมโครโปรเซสเซอร อาจระบุตําแหนงดวงอาทิตยดวยการคํานวณจาก
สมการ หรืออาจทํางานรวมกับอุปกรณตรวจจับตําแหนงดวงอาทิตยที่
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ออกแบบมาโดยเฉพาะ ขอดีคือความแมนยําคอนขางสูง แตมีคาใชจาย
ในการสรางระบบคอนขางสูง และสุดทายเปนระบบติดตามดวงอาทิตย
แบบใชอุปกรณตรวจจับแสงรวมกับวงจรควบคุม
(electro-optically
controlled unit) อาศัยอุปกรณตรวจจับตําแหนงดวงอาทิตยโดยการ
ตรวจจับรังสีตรง ดวยอุปกรณประเภทที่ไวตอการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความเขมแสง
ซึ่งสามารถประยุกตเอาคุณสมบัติดังกลาวมาใชเปน
อุปกรณตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตย เชน โฟโตไดโอด[1] โฟโต
ทรานซิสเตอร หรือแอลดีอาร[2][4] เปนตน สวนสําคัญของเทคนิคการ
ติดตามดวงอาทิตยในลักษณะนี้คือ
อุปกรณตรวจจับตําแหนงดวง
อาทิตย ความแมนยําในการติดตามตําแหนงดวงอาทิตยขึ้นกับความ
เขมแสงเปนสวนใหญ ระบบอาจไมทํางานในสภาพที่มีแสงนอย เชน
เมื่อเกิดการบังเงาของเมฆ หรือในสภาพทองฟามืดครึ้ม อยางไรก็ตาม
ในงานบางอยางอาจไมจําเปนตองติดตามดวงอาทิตยตลอดเวลา การ
ติดตามดวงอาทิตยในลักษณะเปนชวงเวลาอาจไดรับประโยชนมากกวา
ในแงของการประหยัดพลังงาน งานวิจัยนี้นําเสนอเทคนิคในการสราง
เครื่องติดตามดวงอาทิตยดวยหลักการออกแบบอุปกรณตรวจจับ
ตําแหนงดวงอาทิตยแบบตรวจจับรังสีตรงดวยหลักการวงจรดิจิตอลซึ่ง
เปนวิธีการงายๆ และคาใชจายในการสรางระบบคอนขางต่ํา

มีมุมรับแสงประมาณ 60 องศา ดังนั้นเพื่อใหการตรวจหาตําแหนงดวง
อาทิตยครอบคลุมตลอดแนวอัลติจูด
จึงทําการออกแบบใหมีโฟโต
ทรานซิสเตอรทั้งหมด 6 ตัว คือ J1, J2, J3, J4, J5 และ J6 ติดตั้งตาม
รูปที่ 1(ข) ซึ่งการจัดวางในลักษณะดังกลาว จะทําใหเครื่องติดตามดวง
อาทิตยที่สรางขึ้น สามารถติดตามตําแหนงดวงอาทิตยไดทันทีไมวาจะ
เริ่มตนใชงานที่เวลาใดก็ตาม

2. การออกแบบ
เครื่องติดตามดวงอาทิตยที่สรางขึ้นอาศัยหลักการบังเงาในการ
ติดตามรังสีตรงดวงอาทิตยโดยมีมอเตอรกระแสตรงทําหนาที่ขับเคลื่อน
อุปกรณตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตยที่สรางจากโฟโตทรานซิสเตอรให
หันหนาเขาหาและตั้งฉากกับดวงอาทิตยตลอดเวลา ในสวนของการ
ออกแบบ จะแยกออกเปน 3 สวน คือ สวนของวงจรตรวจจับรังสีตรง
ดวงอาทิตย สวนของวงจรขับมอเตอร และสวนของโครงสรางทางกล
ของเครื่องติดตามดวงอาทิตย

รูปที่ 1 (ก) การบังเงาของฉากกัน้
(ข) มุมรับแสง ตําแหนงและ
หมายเลขของโฟโตทรานซิสเตอร

2.1 อุปกรณตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตย
งานวิจัยนี้เลือกโฟโตทรานซิสเตอรเปนอุปกรณตรวจจับตําแหนง
ดวงอาทิตย
โดยอาศัยการตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตยเปนตัวบอก
ตําแหนงดวงอาทิตย สําหรับการตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตยแนวอัลติ
จูด การตรวจจับตําแหนงดวงอาทิตยอาศัยการบังเงาของฉากกั้น ดังรูป
ที่ 1(ก) หลักการคือ เมื่อดวงอาทิตยอยูในตําแหนงที่รังสีตรงดวงอาทิตย
ขนานกับฉากกั้นโฟโตทรานซิสเตอรทั้งสองจะไดรับแสงและอยูใน
สภาวะ “ON” ทั้งคู และเมื่อดวงอาทิตยเคลื่อนที่ไปจากตําแหนงเดิมฉาก
กั้นจะบังลําแสงใหเกิดเงาทําใหโฟโตทรานซิสเตอรตัวที่ถูกบังแสงอยูใน
สภาวะ “OFF” คือไมนํากระแสหรือนํากระแสไดนอยมาก กําหนด
สภาวะที่โฟโตทรานซิสเตอรไดรับแสงซึ่งอยูในสภาวะ “ON” ใหมีสภาวะ
ลอจิกเปน “1” และกําหนดสภาวะที่โฟโตทรานซิสเตอรไมไดรับแสงซึ่ง
อยูในสภาวะ “OFF” ใหมีสภาวะลอจิกเปน “0” โฟโตทรานซิสเตอรที่ใช
สาขาพลังงานทดแทน

(ก)

(ข)

ความสูงของฉากกั้น (Y) หาไดจากสมการตอไปนี้
X
Y=
tan θ

(1)

เมื่อ X คือ ระยะจากฉากกั้นจนถึงขอบของโฟโตทรานซิสเตอร
θ คือ มุมที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่จากแนวเดิมที่ทําใหเกิดเงา
ใชหลักการวงจรดิจิตอลสรางตารางความจริงไดดังตารางที่ 1 และ
ดวยพีชคณิตบูลลีนสามารถเขียนสมการบูลลีนไดตามสมการ (2) และ
(3)และจากสมการสามารถสรางวงจรลอจิกเกต ไดดังรูปที่ 2 โดยที่ Q1
และ Q2 คือเอาทพุตของวงจรตรวจจับรังสีตรง ซึ่งจะเปนสัญญาณขับ
มอเตอรแนวอัลติจูด

Q1 = J 1 J 2 + J 2 J 3 J 4

(2)

Q 2 = J 2 J1 + J1 J 4 J 3

(3)
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ตารางที่ 1 ตารางความจริงของวงจรตรวจจับรังสีตรงแนวอัลติจูด
INPUT
J1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

J2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

OUTPUT
J3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

J4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Q1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

Q2
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

รูปที่ 4 แสดงตําแหนงและหมายเลขของโฟโตทรานซิสเตอร สําหรับ
อุปกรณตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตยทั้งสองแนว
2.2 วงจรขับมอเตอร
สวนขับเคลื่อนเครื่องติดตามดวงอาทิตยใชมอเตอรเปนตนกําลัง มี
การขับเคลื่อนในสองแนวแกนคือแนวอัลติจูด และแนวอะซิมุธ มอเตอร
ที่ใชเปนมอเตอรไฟฟากระแสตรง ขนาด 12 โวลต มีการทดรอบดวย
เกียรเฮดไดความเร็วรอบสุดทายคือ 8 รอบตอนาที ในสวนของวงจร
ขับเคลื่อนมอเตอรของเครื่องติดตามดวงอาทิตยจะแบงออกเปน 2 สวน
คือ วงจรขับเคลื่อนเครื่องติดตามดวงอาทิตยตามแนวอัลติจูด และวงจร
ขับเคลื่อนเครื่องติดตามดวงอาทิตยตามแนวอะซิมุธ ซึ่งทั้งสองสวนใช
วงจรขับมอเตอรลักษณะเดียวกัน ดังรูปที่ 5

รูปที่ 2 วงจรตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตยแนวอัลติจูด

รูปที่ 5 วงจรขับมอเตอรเครื่องติดตามดวงอาทิตยตามแนวอัลติจูด

รูปที่ 3 แผนวงจรตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตย
สําหรับในแนวอะซิมุธสามารถใชหลักการเดียวกันในการออกแบบ
อุปกรณตรวจจับรังสีตรง โดยมีโฟโตทรานซิสเตอรทั้งหมด 6 ตัว คือ
K1, K2, K3, K4, K5 และ K6 ซึ่งจัดวางตําแหนงในลักษณะเดียวกันกับ
อุปกรณตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตยแนวอัลติจูด และสามารถรวมการ
ตรวจจับรังสีตรงทั้งสองแนวเปนอุปกรณตรวจจับรังสีตรงไดดังรูปที่ 4

สาขาพลังงานทดแทน

รูปที่ 6 แผนวงจรขับมอเตอรเครื่องติดตามดวงอาทิตย
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2.3 โครงสรางทางกลของเครื่องติดตามดวงอาทิตย
โครงสรางทางกลของเครื่องติดตามดวงอาทิตย หมายถึง อุปกรณ
ที่ประกอบขึ้นเปนระบบของเครื่องติดตามดวงอาทิตย ไดแก สวน
เคลื่อนที่แนวอะซิมุธ
สวนเคลื่อนที่แนวอัลติจูด ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
2.3.1 สวนเคลื่อนที่แนว อัลติจูด
ประกอบดวยสวนที่เปนเบาโลหะรูปตัว T ซึ่งประยุกตจากขอตอ
โลหะสามทางในงานประปา ตลับลูกปนพรอมแกนหมุน เหล็กพับฉาก
สําหรับติดตั้งตัวเซ็นเซอรตําแหนงดวงอาทิตย ใชมอเตอรเปนตัว
ขับเคลื่อนโดยมีฟนเฟองอัตราทด 1:1 ใสที่แกนหมุนและที่เพลาของ
มอเตอรดังรูปที่ 7(ก)
2.3.2 สวนเคลื่อนที่แนว อะซิมุธ
ประกอบดวยสวนที่เปนทอโลหะขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 ซม.
ยาวประมาณ 30 ซม. ใสตลับลูกปนที่หัว-ทายพรอมแกนหมุน ใช
มอเตอรขับเคลื่อนโดยมีฟนเฟองอัตราทด 1:1 ใสที่แกนหมุนและที่เพลา
ของมอเตอร ดังรูปที่ 7(ข)

3.2 ผลการทดสอบ
จากรูปที่ 8, 9 และ 10 เปนภาพสัญญาณที่ขั้วของมอเตอร
ขับเคลื่อนเครื่องติดตามดวงอาทิตยแนวอัลติจูด
เมื่อวัดดวย
ออสซิลโลสโคป โดยมีแกนตั้งเปนแรงดันและแกนนอนเปนเวลา ขณะ
ทดลองตําแหนงดวงไฟที่มุม 15, 50 และ 90 องศา ตามลําดับ โดยมีคา
การตอบสนองทางเวลาของระบบทั้งหมดและ คาความไวในการทํางาน
ของระบบ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางบันทึกผลการทดลอง
ความไวในการเขา
ตําแหนงหลอดไฟ
หาจุดทํางาน
15 องศา
0.3 วินาที
50 องศา
0.3 วินาที
90 องศา
0.3 วินาที

คาการตอบสนอง
ทางเวลาของระบบ
0.40 วินาที
1.43 วินาที
2.42 วินาที

จากการทดสอบเครื่องติดตามดวงอาทิตยเพื่อดูผลตอบสนองทาง
เวลาของระบบ พบวามีการตอบสนองทางเวลาที่ดี เฉลี่ยอยูทปี่ ระมาณ
37 องศาตอวินาที และมีคาความไวในการเขาหาจุดทํางาน ประมาณ
0.3 วินาที
Y-axis
Voltage : 5 Volt/Div
X-axis
Time : 0.25 s/Div

(ก)
(ข)
รูปที่ 7 แสดงโครงสรางทางกล ก) สวนเคลื่อนที่แนวอัลติจูด
ข) สวนเคลื่อนที่แนวอะซิมุธ
3. การทดสอบเครื่องติดตามดวงอาทิตย
การทดสอบการทํางานเครื่องติดตามดวงอาทิตยที่ไดออกแบบไว
แบงออกเปนสองสวนคือ การทดสอบผลตอบสนองทางเวลาและความ
แมนยําในการติดตามดวงอาทิตย
3.1 การทดสอบผลตอบสนองทางเวลา
การทดสอบทําโดยนําเครื่องติดตามดวงอาทิตยมาทดสอบการ
ติดตามตําแหนงของแสงไฟจากหลอดไฟชนิดหลอดไสขนาด 100 วัตต
การทดสอบนี้เพื่อจะดูผลของเวลาที่เครื่องติดตามดวงอาทิตยใชในการ
ติดตามตําแหนงของดวงไฟเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตําแหนง

สาขาพลังงานทดแทน

รูปที่ 8 ภาพสัญญาณที่ขั้วของมอเตอรเมื่อวัดดวยออสซิลโลสโคป
ขณะทดลองตําแหนงดวงไฟ ที่มุม 15 องศา
Y-axis
Voltage : 5 Volt/Div
X-axis
Time : 0.25 s/Div

รูปที่ 9 ภาพสัญญาณที่ขั้วของมอเตอรเมื่อวัดดวยออสซิลโลสโคป
ขณะทดลองตําแหนงดวงไฟ ที่มุม 50 องศา
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ความคลาดเคลื่อน(องศา)

การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11 – 13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิติ้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

เวลา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2547

รูปที่ 10 ภาพสัญญาณที่ขั้วของมอเตอรเมื่อวัดดวยออสซิลโลสโคป
ขณะทดลองตําแหนงดวงไฟ ที่มุม 90 องศา
3.3 การทดสอบการทํางานของเครื่องติดตามดวงอาทิตย
การทดสอบกระทําโดยนําเครื่องติดตามดวงอาทิตยมาทดสอบการ
ติดตามตําแหนงของดวงอาทิตยอยางตอเนื่องตลอดวัน ภายใตเงื่อนไข
สภาพทองฟาที่เปนแบบฟาใส
การทดสอบนี้เพื่อทดสอบวาเครื่อง
ติดตามดวงอาทิตยที่สรางขึ้นสามารถใชงานไดจริงหรือไม และมีความ
คลาดเคลื่อนในการติดตามเทาใด

รูปที่ 11 แสดงภาพขณะทดสอบเครื่องติดตามดวงอาทิตย
3.4 ผลการทดสอบ
จากจากรูปที่ 10 เปนผลการทดสอบเครื่องติดตามดวงอาทิตยเพื่อ
ดูสภาพการทํางานจริงและความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นระหวาง
ชวงเวลา 7.00 น. ถึง 18.00 น. เปนเวลา 3 วัน คือ วันที่ 2 , 3 และ 6
พฤษภาคม 2547 ภายใตสภาพทองฟาแบบวันฟาใส หรือ Clear Sky
กลาวคือ มีเมฆนอยและมีดวงอาทิตยปรากฏตลอดวัน พบวาสามารถ
ติดตามตําแหนงดวงอาทิตยไดดี
พบวาเครื่องติดตามดวงอาทิตยมี
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ 2.5 องศา มีความคลาดเคลื่อนนอย
ที่สุดในชวงที่มีแดดจัดประมาณ 0.3 องศา และคลาดเคลื่อนมากที่สุด
ขณะที่มีแสงแดดออนๆ ประมาณ 5.7 องศา

สาขาพลังงานทดแทน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2547

วันที่ 6 พฤษภาคม 2547

รูปที่ 12 คาความคาดเคลื่อนเมื่อทดสอบการทํางานเครื่องติดตาม
ดวงอาทิตย ภายใตลักษณะทองฟาแบบฟาใส
4. สรุป
จากการทดสอบระบบติดตามดวงอาทิตยที่สรางขึ้น
พบวามี
ผลตอบสนองทางเวลาของระบบประมาณ 37 องศาตอวินาที และเมื่อ
ทดสอบความแมนยําในการติดตามตําแหนงดวงอาทิตย พบวาเครื่อง
ติดตามดวงอาทิตยที่ออกแบบมีความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ อยูที่ประมาณ
2.5 องศา หากคิดอัตราการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยเฉลี่ยที่ 15 องศา
ตอชั่วโมง ก็แสดงวาเครื่องติดตามดวงอาทิตยมีการเคลื่อนที่ติดตามดวง
อาทิตยเฉลีย่ ทุก 10 นาที ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัยหลายอยาง เชน
ปริมาณแสง การวางตําแหนงของโฟโตทรานซิสเตอร และความคลาด
เคลื่อนจากเฟองทดในระบบ นอกจากนี้ยังพบวาในชวงเวลาที่แดดแรง
จัดความคลาดเคลือ่ นจะลดลง จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาระบบ
ที่ออกแบบสามารถใชงานไดดีในงานที่ไมตองการความแมนยําในการ
ติดตามตําแหนงดวงอาทิตยที่มากนัก
สามารถคนหาตําแหนงดวง
อาทิตยไดทันทีที่เริ่มใชงาน ขอดีของหลักการของเครื่องติดตามดวง
อาทิตยนี้คือสามารถกําหนดชวงเวลาในการติดตามดวงอาทิตยลักษณะ
เปนชวงได ซึ่งชวงเวลาอาจสั้นหรือมากกวานี้ขึ้นกับการออกแบบความ
สูงของฉากกั้นในอุปกรณตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตย
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