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Вступ. Однією з глобальних проблем людства є пошук та використан-

ня альтернативних джерел енергії. Згідно з інформаційним бюлетенем 
IMEPOWER No 27 з питань відновлюваної енергетики, встановлена потуж-
ність українських електростанцій, що використовують відновлювані дже-
рела енергії, станом на червень 2013 року досягла 0,9 ГВт, з яких 569,5 МВт 
− сонячна енергія [1]. Підвищити ефективність перетворення фотонів соня-
чної радіації в електричну енергію можливо шляхом здійснення орієнтації 
панелей сонячних батарей в напрямку сонця таким чином, щоб вектор со-
нячних променів був направлений на фото-елементи перпендикулярно. 
Використання таких слідкувальних систем дозволяє підвищити віддачу па-
нелей сонячних батарей на 40%, у порівнянні з нерухомими [2-4]. 

Метою роботи є розробка моделі мікропроцесорної системи (МС) 
орієнтації панелі сонячної батареї в напрямку сонця підвищеної точності 
управління. 

Матеріал і результати дослідження. Точність орієнтації панелі соняч-
ної батареї залежить від точності визначення сферичних координат поло-
ження сонця. Так, в існуючих системах [2, 3] координати сонця вимірюють-
ся датчиком сонячного положення (ДСП), недолік якого полягає у змен-
шенні точності вимірювань в похмуру погоду. В зв'язку із цим виникає не-
обхідність розробки альтернативних методів визначення або екстраполяції 
координат сонця. У літературі [4] запропоновано PSA алгоритм визначення 
координат сонця на основі апріорної інформації. Поєднання методики ал-
горитму PSA та вимірювання координат сонця із використанням ДСП до-
зволить зменшити помилку визначення координат сонця та загальну по-
милку системи управління. 

Запропонована функціональна схема МС орієнтації панелі сонячної 
батареї на сонце (рис. 1),яка реалізується на мікроконтролерному (МК) 
пристрої управління. 

МК призначений для збору та обробки інформації про координати 
положення сонця та поточного положення панелі сонячної батареї, форму-
вання сигналів та здійснення управління драйверам виконавчих пристроїв. 
Виконавчими пристроями системи є двигуни постійного струму (ДПС). Ви-
бір типу ДПС пояснюється необхідністю запасу потужності, так як на пло-
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щину панелі сонячної батареї діють зовнішні збурення у вигляді великих ві-
трових навантажень. Механічна передача між виконавчими пристроями та 
об’єктом управління здійснюється актуаторами (редукторами). В системі 
реалізовано принцип управління за відхиленням. Зворотній зв’язок фор-
мується за допомогою датчиків кутового положення(ДКП)сонячної батареї.  
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Рисунок 1 – функціональна схема слідкувальної системи панелі соняч-

них батарей 
 
Запропонована модель реалізована засобами пакету прикладних про-

грам Matlab та інтегрованого середовища розробки Microsoft Visual Studio 
на об’єктно-орієнтованій мові програмування C#. Результати комп'ютерно-
го моделювання роботи мікропроцесорної системи орієнтації панелі соня-
чної батареї в напрямку сонця показали, що використання комбінованого 
способу визначення сферичних координат положення сонця дозволило пі-
двищити точність управління у порівнянні із відомими  методами [3,4] 
приблизно у1,5 рази. 

Висновок. Запропонована модель мікропроцесорної слідкувальної 
двокоординатної системи панелі сонячних батарей в напрямку сонця до-
зволяє підвищити точність управління,використанням  комбінованого ме-
тоду визначення координат положення сонця, приблизно у 1,5 рази. Ре-
зультати проведених досліджень можуть бути використані у галузі віднов-
люваних джерел енергії, функціонування яких ґрунтується на перетворенні 
сонячної радіації.   
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