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МОДЕЛЬ СФЕУ З ВІДСТЕЖЕННЯМ КУТА СХОДЖЕННЯ СОНЦЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ОБ'ЄКТА ТА З ВРАХУВАННЯМ ЗМІННОГО ПОКАЗНИКА
ІНСОЛЯЦІЇ
Підвищення ефективності систем енергопостачання споживачів з використанням
традиційних фотоелектричних перетворювачів сонячного випромінювання в електричну
енергію (ФЕП) досягають шляхом належного спрямування потоку сонячної енергії на площину
панелей ФЕП. Порівняно вищий рівень утилізації
енергії сонячного випромінювання може бути
забезпечено
стандартними
панелями
ФЕП,
оснащеними пристроями відстеження азимутального
кута Сонця протягом доби [1], що, однак, потребує
додаткового простору для розташування групи таких
панелей (столів) СФЕУ.
З метою оцінювання можливостей збільшення
обсягу електроенергії, яка продукується
ФЕП,
виконано моделювання
СФЕУ зі столами,
оснащеними промисловими електромеханічними
пристроями
стеження марки DuraTrack HZv3
виробництва компанії Array Technologies.
Стеження за кутом падіння сонячного проміння
θ* на таку панель здійснюють зміною кута нахилу
сонячної панелі ρ (рис. 1): це є кут нахилу стола «до Сонця» у процесі його руху по небосхилу
зі сходу на захід, у поточний момент часу відносно горизонтального положення. Робочі
значення кута ρ для обраних слідкуючих пристроїв протягом світлового періоду доби
обираються автоматизованою слідкуючою системою з робочого діапазону [− 520 до 52°].
Розрахункове співвідношення Rρ (коефіцієнт погодинного рівня інсоляції та/або обсягу
перетвореної енергії) відносно обсягу енергії, виробленого розташованою горизонтально
панеллю ФЕП, для стола із пристроями стеження HZv3 визначається за формулою:

Bn cos * cos *
;  *  z   ,
R 

Bn cos z cos z

(1)

де Bn – фіксований обсяг прямого сонячного випромінювання, θ* – кут падіння сонячного
проміння, який вимірюється між напрямком сонячного випромінювання і нормаллю до
площини стола СФЕУ. У полудневу годину для екватора 𝜌 = 𝜃 ∗ = 𝜃𝑍 | 𝑇=12 = 0, а загалом зенітний
кут Сонця θz обчислюють в залежності від широти φ та кута схилення δ для годинного кута ωI,
що відповідає поточному часу світлового періоду доби Т [2]:

cos z  cos  cos  cosI  sin   sin  ; I  15(12  T ) .

(2)

Важливим фактором обмеження обсягу виробленої СФЕУ електроенергії є хмарність. Її
вплив на інсоляцію поверхні столів має мінливий характер, врахування якого можливе шляхом
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імітаційного моделювання на основі детерміновано-стохастичних моделей [3]. У [4]
запропоновано усереднену залежність між хмарністю та інсоляцією нижче її рівня по висоті:

Ic I f  1 c / 2 ;
2

c  Sc S f ,

(3)
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де Ic, If – інсоляції за хмарності на небі та в умовах безхмарного неба відповідно, 𝑆 – вся площа
небесного простору, яка спостерігається у ясну погоду, с – коефіцієнт, який враховує рівень
хмарності, 𝑆𝑐 – частина площі 𝑆, яка закрита хмарами. Формулу (3) застосовують безпосередньо
для визначення впливу хмарності на обсяг генерованої СФЕУ енергії, для чого розрахункові
значення Ic та If слід домножити на дійсну сумарну площу поверхні панелей ФЕП (всіх робочих
столів СФЕУ).
Результати моделювання СФЕУ оснащеної електромеханічними пристроями DuraTrack
HZv3, що забезпечують синхронне обертання всіх її столів навколо горизонтальної осі, та із
врахуванням впливу хмарності за різних значень коефіцієнта с подано графічно на рис. 2.
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Рис. 2 Погодинний виробіток енергії СФЕУ: а) для характерного дня травня; б) для
характерного дня листопада
Розрахункові криві на діаграмі рис. 2 наведено для географічних координат міста Києва з
розрахунку на 1,0 МВтпік встановленої потужності ФЕП. Крива з урахуванням значення
коефіцієнта хмарності с = 0,51 є найбільш ймовірною виходячи з аналізу кліматичних умов
обраного географічного місця.
Діаграми розрахункових значень обсягів добового вироблення електроенергії
демонструють, що встановлення пристроїв відстеження положення Сонця може компенсувати
80−90% зменшення виробітку, обумовленого хмарністю та максимізує утилізацію сонячної
енергії. Використання ФЕП із жорстко фіксованим положенням панелей характеризується
нижчими обсягами виробітку електроенергії, що рівноцінно ефекту недовикористання
проектної встановленої потужності СФЕУ.
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