
  

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI VỊ TRÍ MẶT TRỜI 

NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DÙNG 

CHO NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

Một số bộ phận chính: 

- Pin mặt trời 85Wp 

- Bộ định hƣớng theo vị trí mặt trời 

- Bộ điều khiển sạc 

- Ắc quy, ... 

- Nguồn cấp cho hệ thống định hƣớng theo vị trí mặt trời đƣợc cấp từ 

ắc quy riêng 7Ah, 12V (dùng chung với nguồn của bộ đo đếm dòng nạp 

tích lũy). 

-  

 

Chức năng: 

- Điều khiển tấm pin mặt trời quay quanh trục có gắn mặt thu để quay 

mặt thu theo hƣớng Đông - Tây có tác dụng đƣa mặt thu về vị trí vuông 

góc với tia sáng mặt trời suốt thời gian trong ngày; 

Cơ cấu Thiết bị gồm có: 

- Một bộ điều khiển điện tử 

- Động cơ bƣớc truyền động tới trục quay qua bộ truyền trục vít bánh vít 

- Khung giá đỡ tấm pin mặt trời 

- Bộ cảm biến quang trở 

- Nguyên lý hoạt động: 



  

- Khi hệ thống định hƣớng đƣợc cấp điện, sẽ tự động đặt lại về chế độ 

tọa độ gốc ban đầu, lúc này mặt phẳng tấm pin mặt trời sẽ vuông góc 

với ánh nắng mặt trời tại thời điểm 7h sáng. 

- Hệ thống sẽ hoạt động một trong hai trạng thái sau: 

-   - Nếu có ánh nắng, hệ thống sẽ tự nhận biết ánh nắng bằng cảm 

biến quang trở đƣợc chiếu sáng, thiết bị sẽ tự động dò vị trí mặt trời và 

điều chỉnh để cho mặt phẳng tấm pin mặt trời vuông góc với tia sáng 

của mặt trời. Khi mặt trời di chuyển vị trí, hệ thống sẽ tự động nhận 

biết và thay đổi theo. 

-  - Nếu trời không có nắng, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế 

độ điều chỉnh hƣớng của mặt phẳng tấm pin mặt trời theo rơle thời gian 

thực 

-  Hệ thống điện mặt trời đối chứng 

- Một số bộ phận chính: 

- Pin mặt trời 85Wp 

- Bộ điều khiển sạc; Ắc quy, ... 

- Lắp đặt tấm pin mặt trời (mặt thu) nghiêng về phía nam góc độ cố định 

theo bảng dƣới: 

Mô hình thử nghiệm bao gồm: 

- Hệ thống điện mặt trời có bộ định hƣớng theo vị trí mặt trời (TB 01) 

- Hệ thống điện mặt trời đối chứng (TB 02) 

- Hệ thống đo, ghi số liệu 

- Mô hình thử nghiệm đƣợc thiết kế chế tạo theo điều kiện khí hậu, khí 

tƣợng Hà Nội. 

-  

 



  

 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Định hƣớng theo vị trí mặt trời từ Đông sang Tây bằng cách sử dụng 

một trục duy nhất 

- Tăng hiệu suất thu năng lƣợng mặt trời tới 34% 

- Thiết kế đơn giản, hiệu quả 

- Bảo dƣỡng thấp 

- Chi phí thấp hơn so với trục kép 

- Giảm thấp khả năng hƣ hỏng 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Cung cấp thiết bị ; Chìa khóa trao tay 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện Năng lượng – Bộ Công thương 

- Địa chỉ:số 6, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

- Điện thoại:  043 8523730  -  043 8523353            - Fax: 043 8529 302 

- Email: bbt@ievn.com.vn   - Website: www.ievn.com.vn  

mailto:bbt@ievn.com.vn
http://www.ievn.com.vn/

