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Сонячна енергетика – це перспективна гілка альтернативної елект-

роенергетики України. Проте, вона потребує ефективних систем уп-

равління, які дадуть значно збільшити її продуктивність. 
Існує безліч різних сонячних панелей та методів їх використання. 

Але запропонована установка дає можливість значно ефективніше 

використовувати сонячні батареї, а саме автоматичне керування са-
мою батареєю так, щоб вона, як можна більше, виробляла електроене-

ргії.  

Для даної установки було підібрано найбільш підходящі елементи, 

а саме сама сонячна панель, датчик освітленості, який буде визначати 
положення сонця в даний час, а також кроковий двигун. Всією уста-

новкою керує мікроконтролер. 

Дана установка основана на контролері Arduino. Також в установці 
використовується сонячна панель, датчик освітленості та кроковий 

двигун. Arduino в свою чергу забезпечує всю роботу установки, а саме 

обробляє дані отримані з датчика, та відповідно до цих даних здійс-

нює управлінням повороту сонячної панелі відповідно до положення 
сонця. Даний поворот панелі дає змогу зібрати як можна більше соня-

чного світла, що в свою чергу дає більший видобуток електроенергії.  

Дана установка досить проста у зборі та експлуатації. Вона має пе-
реваги над найбільш розповсюдженим методом використання соняч-

них панелей, та має значно вищий ККД. Також дана установка зможе 

замінити деякі з джерел електроенергії, адже багато з них є небезпеч-
ними.  

Сонячна енергетика є досить перспективною в сучасні часи. Атом-

на електроенергетика є досить небезпечною, вітрова електроенергети-

ка досить непередбачувана та не постійна, гідроенергетика не перед-
бачає зміни клімату та пересихання річок. Сонце є самим надійним та 

постійним джерелом електроенергії. Запропонована установка дає 

змогу як можна більше раціонально використовувати енергію сонця, 
яка в свою чергу забезпечує людство електроенергією.  


