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Abstract 

The objective of this paper is to design and construct a solar tracking system 
based on a microcontroller. The system design depends on some mathematical 
equations to send three signals to drive circuit to change the position of the solar 
cell by changing the polarity of two motors. These mathematical equations are used 
to compute the solar height angle (elevation) and the solar horizon angle (azimuth), 
whereas the usage of the fixed solar cells does not accomplish the desired object, 
that means the use of fixed solar cells does not grant a suitable output during a day 
and a season, where the sun position differs at the morning to the noon and at the 
setting of the sun, this is due to the spherical shape of Earth and to its rotation 
around the sun.  

The solar cell is controlled vertically and horizontally at period equal to one 
hour, whereas the stored data that denote of the sun position is computed each hour 
from the sunrise to the sunset, the amount of the stored data is different from a day 
to another, this variation is produced by the difference of day length during the 
year, whereas the amount of computed data at the summer is more than the amount 
of computed data at the winter. The microcontrollers vouch for processing the data 
and issue the commands to actuators to change the orientation of the solar cell. All 
obtained results are very acceptable, when the system has tested in certain days. By 
using the microcontroller, the project efficiency is improved, and the cost of 
hardware is reduced. 
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 منظومة تعقب مسار الشمس با�عتماد على المسيطر الدقيق

  الخالصة
. الھدف من ھذا البحث ھو تصميم وتركيب منظومة تتبع الشمس با�عتماد على المسيطر الدقيق         

ئرة المسوق لتغيير موقع لداتصميم المنظومة يعتمد على بعض المعاد+ت الرياضية �رسال ث'ث أشارات 
ھذه المعاد+ت الرياضية تستخدم لحساب زاوية أرتفاع . سية بواسطة تغيير القطبية لمحركينالخلية الشم

، حيث أن أستخدام خلية شمسية ثابته +تعطي )زاوية السمت(وزاوية أفق الشمس ) سي أالمسقط الر(الشمس 
يوم والفصل، حيث ا�ھداف المرغوبة، ھذا يعني بأستخدام خلية شمسية ثابته +نكسب أخراج مناسب خ'ل ال

موقع الشمس يختلف من الصباح الى الظھر، ھذا بسبب كون ا�رض تشبه الكرة وبسبب دوران ا�رض 
  .حول الشمس

الخلية الشمسية مسيطر عليھا عمودياً وأفقياً خ'ل فترة تساوي ساعة واحدة، حيث أن البيانات   
مية البيانات المخزونة تختلف من يوم المخزونة تحسب وفقاً لموقع الشمس من الشروق الى الغروب، ك

ة في الصيف حسوب�خر، ھذا التغير ينتج بسبب الفرق في طول اليوم خ'ل السنة، حيث أن كمية البيانات الم
المسيطر الدقيق للعملية البيانات وأصدار ا�وامر حيث يعطي . أكثر من كمية البيانات المحسوبة في الشتاء

كل النتائج التي حصل عليھا مقبولة جداً، عندما . تغيير موقع الخلية الشمسيةالى المشغ'ت الميكانيكية ل
، وقلة كلفة منظومةبأستخدام المسيطر الدقيق، تحسنت كفاءة ال حيث .المنظومة في أيام معينةأختبرت 

  ).الدوائر ا�لكترونية(ا�جزاء الصلبة 


