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У зв’язку із стрімким розвитком сонячної енергетики, на сьогоднішній день очевидним 
є те, що зі зростанням кількості фотоелектричних модулів постає питання якості та 
продуктивності сонячних електростанцій. Одним із способів збільшення виробництва 
електричної енергії сонячними панелями є встановлення спеціалізованих 
конструкцій, які здійснюють стеження за положенням сонця з метою забезпечення 
максимальної ефективності сонячних модулів – сонячних трекерів. 

Враховуючи особливості щоденного переміщення сонця, можна зауважити, що 
найефективніший кут орієнтації панелей становить приблизно 150°. Панель, що 
фіксується у напрямі посередині між точками заходу та сходу сонця втрачає до 75% 
максимального можливого вироблення енергії вранці та ввечері. 

Сьогодні багато зарубіжних і вітчизняних компаній пропонують різні конструкції систем 
інсталяції фотоелектричних модулів (ФЕМ) в широкому ціновому діапазоні. Такі 
системи можна поділити на дві основні групи - статичні і динамічні. 

Статичні системи - системи, які забезпечують кріплення ФЕМ та орієнтування на 
південь під певним кутом (в залежності від регіону), а динамічні системи (трекери) 
забезпечують автоматичне орієнтування ФЕМ за кутом до горизонту, за азимутом 
(напрямом за стороною світу).  

Актуальність 



 Час записаний в пам’яті програми 
береться як основа, до якої додаються 
значення внутрішнього таймера  
мікроконтролера. 

 Дані значення дуже важливі, адже при 
будь-яких неполадках та перезавантаженні 
контролера  повертаються дані, які були 
записані при завантаженні програми і 
щоб їх не втратити використовується 
таймер реального часу з резервним 
джерелом живлення та спеціальною 
бібліотекою. 

 При щоденних змінах кута нахилу, для того 
щоб направляти панель на сонце 
використовуються актуатори. Ці пристрої 
керуються за допомогою драйвера 
двигунів та внутрішніх енкодерів. Вони 
допомагають контролеру правильно 
визначити кут, на який було повернуто 
панель та поточне його значення. 
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Схема на модулі реального часу 



4 Блок схема алгоритму 

роботи трекерної 

сонячної установки 



Принципова електрична схема керування 

установкою 
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Висновки 
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Підвищити ефективність роботи фотоелектричних модулів 

(ФЕМ) допомагають трекери. Це спеціальні динамічні 

системи, на які монтуються сонячні батареї, які мають рухливу 

конструкцію - вони автоматично змінюють кут нахилу і 

положення встановлених панелей відповідно до розташування 

сонця в певний момент часу. Вони забезпечують автоматичне 

орієнтування сонячних панелей по куту до горизонту, по 

азимуту (напрямку по сторонах світу), що дозволяє 

генерувати більшу кількість енергії. Такі системи можуть 

використовуватись в SMART технологіях для ефективного 

виробництва та розподілу електричної енергії.   
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Дякуємо за увагу!!! 


