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KONCEPCJA SYSTEMU STEROWANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

 

W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań na dwóch zaprojektowanych i wykonanych układach sterowa-

nia paneli fotowoltaicznych. Zaprojektowany i wykonany model umożliwia przeprowadzenie analizy wpływu wybranych para-

metrów sterowania na uzyskiwaną energię z paneli fotowoltaicznych. W artykule przedstawiono koncepcję fotowoltaicznego 

układu hybrydowego. Nowością rozwiązania jest układ sterowania umożliwiający zmianę kąta nachylenia paneli słonecznych 

względem podłoża i kąta obrotu . Otrzymane wyniki z pomiarów potwierdziły funkcjonalne możliwości systemu sterowania.  

 

WSTĘP 

Układy fotowoltaiczne stosowane są przy zasilaniu sterowania 
skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. Połączenie zastosowań 
fotowoltaiki z układami sterowania i ładowania akumulatorów po-
zwala zasilać układy sterowania, szczególnie światłami na przej-
ściach dla pieszych.  

Układ fotowoltaiczny składa się z modułu fotowoltaicznego 
oraz: 
– kontrolery urządzeń stałoprądowych, 
– falowniki zmieniające prąd i dostosowujące dla potrzeb odbior-

ców, 
– akumulatory przy systemach autonomicznych, 
– elementy dodatkowe: trackery, koncentratory i aparatura zabez-

pieczające [10]. 
Najważniejszą częścią każdej instalacji fotowoltaicznej są mo-

duły fotowoltaiczne. Składają się one z pojedynczych ogniw, połą-
czonych w większe jednostki nazywane generatorami fotowoltaicz-
nymi. Najbardziej wydajne ustawienie modułów fotowoltaicznych 
uzyskuje się dzięki zastosowaniu wybranego rodzaju trackera: 
aktywnego lub pasywnego. Systemy pasywne sterowane są ręcz-
nie. W trackerach aktywnych wykorzystuje się układy napędowe. 
Trackery tego rodzaju mogą funkcjonować w jednej lub w dwóch 
płaszczyznach[3,8]. W układach paneli słonecznych o niewielkiej 
mocy najprostszym i jednocześnie najbardziej opłacalnym syste-
mem przechowywania pozyskanej energii jest jej magazynowanie w 
akumulatorach elektrochemicznych. Jest ona pobierana z baterii w 
sytuacji niewystarczającego promieniowania słonecznego. Dla 
systemów fotowoltaicznych używa się akumulatorów kwasowo-
ołowiowych, niklowo-kadmowych lub żelowych. W systemach auto-
nomicznych z akumulatorami współpracują regulatory ładowania, 
które powinny utrzymać akumulator w stanie naładowanym. Regula-
tory mają też za zadanie zabezpieczać akumulator przed przełado-
waniem jak i nadmiernym ich rozładowaniem [1,2,9]. 

Do prawidłowej pracy autonomicznych systemów fotowoltaicz-
nych niezbędne są układy monitorujące. Składają się one z czujni-
ków promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i siły 
wiatru. Systemy monitorujące pełnią rolę stacji pogodowych dla 
modułu fotowoltaicznego. Ilość pochłanianej energii rośnie, gdy 
płaszczyzna paneli może odtworzyć wędrówkę Słońca po niebo-
skłonie. W tym celu można użyć systemu nadążnego, który będzie 
zmieniał położenie modułów w jednej lub dwóch płaszczyznach w 
celu maksymalizacji natężenia promieniowania padającego na 
ogniwa. Najwyższą sprawność tracker osiągnie ustawiając po-
wierzchnię paneli prostopadle do płaszczyzny padających promieni 

słonecznych. W miesiącach letnich powierzchnie ustawione równo-
legle do tarczy słonecznej generują 50%, a w okresie zimowym 3 
krotnie więcej energii z efektu fotowoltaicznego niż panele ustawio-
ne w pozycji horyzontalnej [3,6,8].  

Wyróżnia się dwa rodzaje systemów nadążnych: jedno i dwuo-
siowe. Badania trackerów instalowanych w Europie Środkowej 
wykazują, że dwuosiowe systemy generują o 30 %, jednoosiowe 
20% energii więcej niż systemy nieruchome w okresie jednego roku 
[4,5,7]. Schemat wolnostojącego autonomicznego systemu fotowol-
taicznego przedstawia rys. 1. Rzeczywisty zysk energetyczny, 
spowodowany zastosowaniem trackera z dwuosiowym systemem 
śledzenia w porównaniu do struktury stałej zainstalowanej pod 
kątem 30º, w miejscowości Toledo w Hiszpanii przedstawiono na 
rysunku 2.   

 

 
Rys. 1. Schemat wolnostojącego autonomicznego systemu fotowol-
taicznego [10] 
 

 
Rys. 2. Rzeczywisty zysk energetyczny, spowodowany zastosowa-
niem trackera z dwuosiowym systemem śledzenia w porównaniu do 
struktury stałej zainstalowanej pod kątem 30º, w miejscowości Tole-
do w Hiszpanii [5] 
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1. KONCEPCJA FOTOWOLTAICZNEGO UKŁADU 
HYBRYDOWEGO  

Opracowano koncepcję  połączenia baterii słonecznej z akumulato-
rem żelowym przez odpowiedni sterownik zapobiegający przełado-
waniu oraz przetwornicę DC/AC, która pozwala zasilać odbiorniki o 
napięciu zasilania 230V. Sposób połączeń regulatora oraz prze-
twornicy DC/AC przedstawia rys. 3. Widok stanowiska przedstawia 
rys. 4. 

 
Rys. 3. Elementy stanowiska: moduł PV, regulator ładowania, aku-
mulator, przetwornica napięcia, odbiorniki 12V i 230V 
 

 
Rys. 4. Widok stanowiska fotowoltaicznego (1 - Ogniwo fotowolta-
iczne, 2 - Moduł regulatora ładowania, 3 - Akumulator, 4 - Przetwor-
nica DC/AC 12/230V, 5 - Zasilacz awaryjny UPS,  6 - Stacjonarny 
zestaw komputerowy) 

 
W stanowisku został wykorzystany moduł regulatora ładowania 

typu LS1024 przedstawiony na rys.5, przetwornica napięcia PT3 o 
mocy szczytowej 1000W przedstawiona na rys. 6 oraz zasilacz UPS 
(rys. 7) o następujących danych:  
– Napięcie wejściowe - AC 220V +/- 25% 50Hz / 60Hz +/- 10%  
– Napięcie wyjściowe - AC 220V +/- 25% 50Hz / 60Hz +/- 0,5% 

na zasilaniu z baterii  
– Czas reakcji - nie więcej niż 10ms  
– Czas pracy - od 8 do 20 minut w zależności od obciążenia i 

stopnia naładowania baterii  
– Bateria - 1szt akumulator ołowiowy 12V, 7 Ah  
– Czas ładowania - do 12 godzin  
– Gniazda - Napięciowe Shuko EU 1 wejście, 2 wyjścia,  
– Temperatura pracy - 0~40°C, Wilgotność 10~90%  
– Moc - 650VA 

Schemat układu pomiarowego przedstawia rys. 8.  
  

 
Rys. 5. Moduł regulatora ładowania typu LS1024 

 

  
Rys. 6. Widok przetwornicy PT3 - 1000W 

 

 
Rys. 7. Zasilacz UPS 

 

 
Rys. 8. Schemat układu pomiarowego (A1-5 – amperomierze, 
DC/AC – przetwornica napięcia,  V1-4 – woltomierze, UPS – zasilacz 
awaryjny, OF – ogniwo fotowoltaiczne ZK – zestaw komputerowy 
(obciążenie), ST – sterownik (regulator), W – wyłącznik, A – akumu-
lator) 
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2. KONCEPCJA SYSTEMU NADĄŻNEGO 
POZYCJONOWANIA PANELI SŁONECZNYCH  

Głównym celem artykułu było określenie zależności kąta pada-
nia promieni (rys. 9) słonecznych na moduł fotowoltaiczny od gene-
rowanej mocy. Powyższa zależność została wyznaczona dla syste-
mu nadążnego pozycjonowania paneli fotowoltaicznych względem 
Słońca (rys. 10) przez pomiar generowanej mocy i kątów w dwóch 
płaszczyznach względem źródła światła. W tym celu zbudowano 
eksperymentalny model tracker dwuosiowy, umożliwiający zmianę 
kąta obrotu i nachylenia względem podłoża.  

 

 
Rys. 9. Prostopadłe ustawienie paneli solarnych do padających 
promieni słonecznych [9] 

 

 
Rys. 10. Model systemu nadążnego pozycjonowania paneli sło-
necznych 

 
Do sterowania układem wykorzystano 8 bitowy mikrokontroler 

AtMega 32A PU. Kontroler przetwarza cyfrowe sygnały i generuje 
sygnał PWM dla serwomechanizmu oraz sygnały cyfrowe dla ste-
rownika silnika  krokowego RepRap. Sygnał sterujący przesyłany 
jest do sterownika, gdzie następnie program na ich podstawie gene-
ruje odpowiednie sygnały wyjściowe. Do tych sygnałów należą: 
sygnały sterownika silnika krokowego, decydujące o liczbie kroków 
na jeden obrót silnika oraz sygnał określający kierunek obrotów. Od 
sygnału PWM zależy kąt ustawienia serwomechanizmu. Schemat 
elektryczny systemu sterowania przedstawia rys. 11. System jest 
autonomiczny, nie potrzebuje zewnętrznego zasilania. 

 
Rys. 11. Schemat elektryczny systemu sterowania: A – regulator 
napięcia, B – mikrokontroler, C – serwomechanizm, D – przyciski 
sterowania, E – sterownik silnika krokowego, F – silnik krokowy 

3. PRZEPROWADZENIE BADAŃ WERYFIKACYJNYCH 

W celu określenia wpływu wybranych parametrów układu na 
efektywność systemu paneli fotowoltaicznych przeprowadzono 
następujące badania: 
1. Pomiaru wpływu temperatury na generowaną moc w panelach, 
2. Pomiaru zależności kąta padania promieni na generowaną moc 

w panelach, 
3. Pomiary wpływu kąta nachylenia paneli słonecznych względem 

podłoża na generowaną mocy w panelach. 
Przebieg zmian temperatury nagrzewania się ogniw przedsta-

wia rysunek 12. 
 

 
Rys. 12. Przebieg zmiany temperatury ogniw w funkcji czasu  
w sekundach 
 

Na rysunku 13 przedstawiono zmianę płynącego prądu przez 
ogniwa w funkcji czasu.  

 

 
Rys. 13. Przebieg zmiany natężenia prądu ogniw w funkcji czasu  
w sekundach 
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Zależność zmiany natężenia prądu w funkcji zmiany kąta pa-
dania promieni na powierzchnię paneli w osi pionowej przedstawia 
rys. 14.  

 

 
Rys. 14. Zależność zmiany natężenia prądu w funkcji zmiany kąta 
padania promieni na powierzchnię paneli w osi pionowej 

 
Przebieg napięcia na module fotowoltaicznym w funkcji kąta 

padania promieni przedstawiono na rysunku 15. W przedziale od 
18º do 90º napięcie utrzymuje się  na stałym poziomie. Zależność 
zmian natężenia prądu w funkcji zmiany kąta padaniapromieni na 
powierzchnię paneli w osi poziomej przedstawia rysunek 16.  Moc 
maksymalną panele osiągają przy ustawieniu pod kątem 25º wzglę-
dem poziomu i uzyskują prąd 310 mA w zakresie pochylenia od 20º 
do 30º. Napięcie na module fotowoltaicznym wynosiło 13,71 V.  

 

 
Rys. 15. Zależność zmiany napięcia w funkcji zmiany kąta padania 
promieni na powierzchnię paneli w osi pionowej 

 

 
Rys. 16. Zależność zmiany natężenia generowanego prądu w 
funkcji zmiany kąta padania promieni na powierzchnię paneli w osi 
poziomej 
 

PODSUMOWANIE 

Zaprojektowany i wykonany układ nadążny umożliwił przepro-
wadzenie analizy efektywności pozyskiwanej energii z paneli foto-
woltaicznych. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że optymalna 
temperatura ogniw zawiera się przedziale od 25º do 29º C. W czasie 
pomiarów maksymalne wartości przepływającego prądu otrzymano 
dla kąta padania promieni słonecznych wynoszącego 90º. W czasie 
badań potwierdzono że optymalne nachylenie fotoogniw dla szero-
kości geograficznej Polski zawiera się w przedziale od 20º do 30º. 
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Conception of control system installation photovoltaic 

The article presents the results of the experimental stud-

ies designed and built control system of photovoltaic panels. 

The designed and executed model enables analysis of the 

influence of selected control parameters on the obtained 

energy from photovoltaic panels. A novel solution is the con-

trol system that allows the sun angle to be adjusted relative 

to the ground and the angle of rotation. The results obtained 

from the measurements confirm the functional capabilities of 

the control system.  
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