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Besturing volgsysteem
geconcentreerde zonne-energie

Achtergrond

Het Lectoraat Duurzame Energie ontwikkelt een efficiënt systeem voor het opwekken van elektri-
sche zonne-energie voor in de gebouwde omgeving, genaamd Highly Concentrated Photo-Voltaics voor
de Gebouwde Omgeving (HCPV-GO). Het idee hierachter is het gebruik van hoog-efficiënte triple-junction
zonnecellen, waarin in drie lagen van halfgeleiders zonlicht van verschillende golflengtes wordt omge-
zet in elektrische energie. Waar traditionele zonnecellen een effectiviteit van circa 15–25% hebben, ligt
het record voor triple-juncioncellen, in combinatie met geconcentreerd zonlicht, momenteel op 43%.

Door het concentreren van zonlicht worden de PV-cellen efficiënter gebruikt, maar zijn er ook minder
van deze dure cellen nodig per Watt opgewekte elektrische energie. Het zonlicht wordt op de zonnecel
gefocust door een Fresnellens. Een voordeel van zo’n lens is dat het directe zonlicht wordt gefocust,
omgezet in elektrische energie (en warmte) en dus wordt afgevoerd, terwijl het diffuse daglicht onge-
hinderd kan passeren. Dit kan worden toegepast in gebouwen waar weinig direct zonlicht gewenst is,
zoals kassen en lichtstraten van bijvoorbeeld winkelcentra, zodat daar minder gekoeld hoeft te worden.

Doordat de zon aan de hemel lijkt te bewegen (door de dagelijkse asrotatie van de aarde en door de
jaarlijkse beweging van de aarde om de zon) moet de zon worden gevolgd voor HCPV. Dit project omvat
het ontwikkelen van de software voor het aansturen van een HCPV-GO unit, zodat het geconcentreerde
zonlicht precies op de PV-cel valt.

Meer informatie

• https://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_photovoltaics

• https://en.wikipedia.org/wiki/Multijunction_photovoltaic_cell

https://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_photovoltaics
https://en.wikipedia.org/wiki/Multijunction_photovoltaic_cell
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Details

Naam project: Besturing volgsysteem geconcentreerde zonne-energie

Omschrijving: Het doel van dit project is het ontwikkelen van de software voor de bestu-
ring van een HCPV-GO unit met behulp van een microcontroller (bijvoor-
beeld de Olimex STM32-E407), zodat deze de beweging van de zon aan de
hemel nauwkeurig kan volgen. Hiervoor kan een bestaande routine worden
gebruikt die op elke plaats op aarde en elk moment de positie van de zon
kan bepalen (open-loop). Deze software is al gebruikt bij eerdere projecten
van het Lectoraat, maar zal moeten worden aangepast.
Daarnaast moet het systeem worden uitgebreid tot een closed-loop-systeem,
door feedback van sensoren bij de zonnecel te gebruiken voor het precies
richten van het systeem. Hierdoor kunnen ook bijvoorbeeld mechanische
vervormingen en speling in de motoren worden opgevangen. De software
zal moeten worden ontworpen, geschreven en getest op (een prototype van)
een HCPV-GO unit, welke parallel wordt ontwikkeld in een ander project.

Startcompetenties: De student heeft programmeerervaring en moet zelfstandig en in een team
kunnen werken. Affiniteit voor duurzame energie, bekendheid met C(++)
en bereidheid tot meedenken in een experimenteel veld zijn een pré.

Ontwikkelcompe-
tenties:

De student leert omgaan met microcontrollers en motorsturing, en doet er-
varing op met toegepast experimenteel onderzoek naar alternatieve vormen
van energieopwekking.

Praktische
informatie:

Deze stage is geschikt voor afstudeerders. Een stagevergoeding behoort tot
de mogelijkheden.

Tijdvak: Februari 2015

Gegevens praktijkrelatie

Naam: Dr. Marc van der Sluys Dr. Paul van Kan
E-mail: M.vanderSluys@han.nl Paul.vanKan@han.nl

Telefoon: 06–5241 5642 06–4895 0934

Organisatie: HAN, Lectoraat Duurzame Energie
Adres: Ruitenberglaan 26, kamer B 3.82

https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-E407/
mailto:M.vanderSluys@han.nl
mailto:Paul.vanKan@han.nl


Student project

Tracking software
for concentrated solar energy

Background

The Lectorate of Sustainable Energy is developing an efficient system for the generation of electrical
solar energy in the built-up environment, called Highly Concentrated Photo-Voltaics voor de Gebouwde
Omgeving (HCPV-GO). The idea is to use highly efficient triple-junction solar cells, in which three layers of
semiconductors convert different wavelengths of sunlight to electrical energy. While traditional solar
cells reach efficiencies of 15–25%, the record for triple-junction cells, in combination with concentrated
sunlight, currently lies at 43%.

Using concentrated sunlight not only increases the efficiency of the PV cells, but in addition fewer of
these expensive cells are needed in order to generate one Watt of electrical energy. The sunlight is
focused onto the solar cell using Fresnel lenses. One advantage of such a lens is that the direct sunlight
will be focused on the cell, converted to electrical energy, and thus removed, while the diffuse daylight
can pass through uninterrupted. This can be applied in buildings where little direct sunlight is wanted,
for example in greenhouses or in shopping centres with glass roofs, so that less cooling is needed.

Because the sun seems to move in the sky (due to the diurnal rotation of the earth and its yearly orbital
motion around the sun) the sun must be tracked in order to allow for HCPV. This project comprises the
development of the software that is needed to drive a single HCPV-GO unit, so that the concentrated
sunlight will reach the PV cell.

More information

• https://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_photovoltaics

• https://en.wikipedia.org/wiki/Multijunction_photovoltaic_cell
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Details

Project name: Tracking software for concentrated solar energy

Description: The goal of this project is the development of the software that is needed
to drive a single HCPV-GO unit using a microcontroller (for instance the
Olimex STM32-E407), so that it can accurately track the motion of the sun
in the sky. You can use an existing routine that can determine the sky
position of the sun for any instance and any location on earth (open loop
control). This software has been used for earlier projects at the lectorate,
but will need to be adapted for this project.
In addition, the system will have to be expanded to a closed-loop system,
using feedback from sensors close to the solar cell to ensure that the sun
is indeed tracked precisely. This will allow us to correct for mechanical
deformations or backlash in the motors. The software will have to be de-
signed, written and tested on (a prototype of) a HCPV-GO unit, which will
be developed in parallel in a related project.

Starting skills: The student has programming experience and can work autonomously or
in a team. Affinity for renewable energy, knowledge of C(++) and the wil-
lingness to help development in an experimental field are advantages.

Developed skills: The student will learn to work with microcontrollers and motor control,
and will gain experience in applied experimental research in alternative
methods of energy generation.

Practical
information:

This is a bachelor-thesis project. A financial compensation is possible for
this project.

Date: February 2015

Contact details

Name: Dr. Marc van der Sluys Dr. Paul van Kan
Email: M.vanderSluys@han.nl Paul.vanKan@han.nl

Telephone: +31-6–5241 5642 +31-6–4895 0934

Company: HAN, Lectorate of Sustainable Energy
Address: Ruitenberglaan 26, room B 3.82
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