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*Тема уроку: Створення і дослідження системи стеження за сонцем 

Мета уроку:  

 -  сприяти розвитку основних компетентностей учнів та учениць, зокрема знаннєвій, 

діяльнісній, інформаційно-цифровій, соціальній та гендерній, компетентностей в галузі 

природничих наук і технологій; 

- забезпечити формування і розвиток розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень 

яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці; здатність і готовність 

до розв’язання комплексних задач, критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, 

співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності;                 

- сприяти формуванню інтересу учнів і учениць до вивчення предметів природничого циклу; 

- розвивати в учнів і учениць уміння виділяти головне, порівнювати, узагальнювати факти, 

логічно викладати свої думки; 

- створення системи стеження за Сонцем, що орієнтує площину з фотоелементом 

перпендикулярно до сонячних променів і її дослідження; 

- зацікавити учнів і учениць до здобуття вищої освіти за спеціальностями STEM-

орієнтованих галузей. 

Тип уроку: комбінований урок 

Обладнання :   

Комп’ютери, мультимедійна дошка, мікроконтролери Arduino UNO або Microbit, 

сервоприводи Tower MG90S – 2 шт., фоторезистори GL5528 – 4 шт., резистори виx. 10 kOhm; 

0,25W 5% - 4 шт., дроти для з’єднання DuPont 20 cv 2,54, сонячна панель 12В  1.5 Вт, фанера, 

картон, лазерний верстат для різання фанери. 

Вікова категорія: 10 клас 

Предмети: фізика, креслення, технології, інформатика, астрономія, екологія, математика 

Тривалість: 90 хв (2 уроки по 45 хв) 

Вимоги до знань: учні і учениці повинні знати мову програмування С, вміти працювати у CorelDrow. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 



II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ  

Вступне слово вчителя фізики:  

Енергія приводить в рух автомобілі, обігріває будинки, використовується для 

виробництва різних матеріалів. Всі живі організми «поїдають» енергію, щоб підтримати  

життя. Уявлення про енергію пов’язані найчастіше з нафтою, вугіллям, падаючою водою, 

ураном. Світове споживання енергії неперервно збільшується. Людство в основному 

використовує вичерпні ресурси, що призводить до забруднення навколишнього середовища. 

Які шляхи для вирішення проблеми енергозабезпечення можна запропонувати?  

Круглий стіл. В результаті дискусії учні приходять до висновку, що  актуальним є 

питання використання альтернативних відновлюваних джерел енергії,  доля яких у світовій 

структурі енергоспоживання складає 3.2 %.  Сонячна радіація – головне джерело енергії для 

всіх фізико-географічних процесів, що відбуваються на земній поверхні і в атмосфері. За 1,5 

доби Сонце дає Землі стільки ж енергії, скільки дають електростанції всіх країн протягом року. 

Енергія Сонця – невичерпна. Людина почала використовувати її практично з ХХ століття з 

винайденням фотоелементів. Зараз сонячну енергію використовують для індивідуальних 

будинків, з’являються сонячні електростанції. В 2018 році споживання альтернативної 

енергетики в світі виросло на 14 %, одна третя частина з яких припадає на сонячну енергетику. 

Проблемне питання 

Як ефективно використати енергію Сонця? 

Відповідь на це питання ми дізнаємося на уроці, а для цього поставимо такі завдання: 

 1) визначити місце, позитивні та негативні сторони, перспективи розвитку сонячної 

енергетики у світі;  

2) виконати розрахункове оцінювання зміни видимого положення Сонця та застосувати 

описану модель до визначення ефективного використання сонячних батарей;  

3) виготовити рухому модель з сонячною батареєю, за допомогою якої провести 

вимірювання значень ЕРС фотоелемента за різних умов;  

4) знайти шляхи підвищення ККД сонячних батарей та їх застосування.  

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Вчитель фізики: Населення Землі щорічно збільшується на 2 %, але ще стрімкіше 

зростає обсяг використаної енергії – на 5 % щорічно. Перед енергетикою стоїть багато 

проблем, і найбільш гостра – проблема її джерел.  Людству необхідно все більше  енергії, 

отримати яку за рахунок вичерпних джерел палива у недалекому майбутньому буде важко чи 

взагалі неможливо. Величезний потенціал мають відновлювані джерела енергії. Їх 

використання дозволить вирішити низку проблем, пов’язаних з екологічно небезпечними 



процесами переробки вуглецевого палива і його заощадженням. Тому у світі все більше 

звертають увагу на використання тепла Землі, енергії вітру, припливів та відпливів, біогазу, 

сонячного випромінювання тощо. Практично всі ці джерела енергії повністю зумовлені 

прямою дією Сонця.  

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Вчитель фізики:  

Сонце – гігантське джерело енергії. Усього за одну годину воно віддає Землі таку 

кількість енергії, що людству вистачило б її для всіх своїх потреб на цілий рік. Інтенсивність 

сонячного випромінювання біля атмосфери Землі (сонячна стала) дорівнює 1360 Вт/м². Як 

використати енергію Сонця?  Над технологічним використанням цього невичерпного джерела 

енергії людина почала замислюватися лише в минулому столітті. У 1839 році Олександр 

Едмон Беккерель відкрив фотогальванічний ефект, через 44 роки Чарльзу Фріттсу вдалося 

сконструювати перший пристрій, основою для якого слугував селен, покритий тонким шаром 

золота, за допомогою якого можна перетворювати енергію Сонця в електричну. У 1921 році 

А. Ейнштейн був удостоєний Нобелівської премії за пояснення законів зовнішнього 

фотоефекту. У майбутньому пряме перетворення сонячного випромінювання в електричну 

енергію у напівпровідникових сонячних елементах може стати основним джерелом світла і 

тепла на Землі.  

Використання сонячної енергії має низку переваг: невичерпне джерело енергії 

(сонячною енергією можна користуватися принаймні 5 мільярдів років), всім доступне 

джерело, екологічно чистий та зручний спосіб перетворення світлової енергії на електричну.  

Сонячна батарея являє собою напівпровідниковий пристрій, що перетворює сонячну 

енергію в електрику. Найбільш поширені в енергетиці фотоелектричні перетворювачі з p-n 

переходом. Їх робота заснована на явищі фотоефекту, суть якого полягає в тому, що кванти 

сонячного світла з енергією, більшою ніж ширина забороненої зони напівпровідника, 

поглинаються у напівпровіднику і створюють пари носіїв струму: електрони в зоні провідності 

та дірки у валентній зоні. Для просторового розведення зарядів, а значить і виникнення 

електричного струму, необхідна наявність внутрішнього електричного поля у 

напівпровіднику. Таке поле існує в електронно-дірковому p-n переході. Фотогенеровані в р-

області електрони витягуються електричним полем в n-область, і, навпаки, фотогенеровані в 

n-області дірки витягуються електричним полем в р-область. Саме завдяки цій особливості p-

n переходу виникає  фотоелектрорушійна сила при опроміненні перетворювача сонячним 

світлом.  

Так як фотоелементи перетворюють сонячну енергію безпосередньо на електричну, 

розглянемо деякі характеристики світла. Кількість енергії, випромінюваної яким-небудь 



джерелом світла за одиницю часу в усіх напрямках, називається повним світловим потоком 

джерела 𝛷.  

𝛷 =
𝑊

𝑡
, [𝛷] = 1лм. 

Освітленість – фізична величина, яка чисельно дорівнює світловому потоку, що падає 

на одиницю освітлювальної поверхні.  

𝐸 =
𝛷

𝑆
, [𝐸] = 1лк = 1

лм

м2. 

За законами освітленості: 1) освітленість поверхні променями, що падають на неї 

перпендикулярно, прямо пропорційна силі світла джерела і обернено пропорційна квадрату 

відстані його від освітлюваної поверхні; 2) освітленість поверхні пропорційна косинусу кута 

падіння променів iEE cos , де E  –  освітленість поверхні при падінні променів під кутом 

0i . Відстань від Землі до Сонця майже не змінюється, тому ефективність роботи сонячної 

батареї згідно другого закону освітленості значною мірою залежить від кута падіння сонячних 

променів на її поверхню. Освітленість поверхні буде найбільшою, якщо кут падіння променів 

0i .  

Отже, для ефективнішої роботи фотоелемента з незмінними його характеристиками 

можна: 1) розмістити його площину перпендикулярно до напрямку падіння сонячних 

променів, 2) збільшити освітленість поверхні сонячної батареї.   

Внаслідок нерівномірного руху Землі по еліптичній орбіті  та нахилу екліптики до 

екватора змінюється видиме положення Сонця на небесній сфері як протягом доби, так і 

протягом року, тому змінюється освітленість горизонтальної поверхні.  

  Від висоти Сонця над горизонтом залежить кількість світлової енергії, що падає на 

горизонтальну площадку. Як видно з рис. 1, максимальна висота Сонця становить для днів 

рівнодень  90h , літнього   90h  та зимового   90h  сонцестоянь,  де 

  – географічна широта, 5.23 º – кут між площиною екватора та площиною орбіти Землі.  

 

Рис. 1. Висота Сонця для днів літнього та зимового сонцестоянь 
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Видимий рух Сонця на небесній сфері у дні сонцестоянь та рівнодень представлений 

на рис. 2, з якого видно, що висота Сонця змінюється протягом дня, є різною влітку та взимку, 

протягом року змінюється схід та захід Сонця відносно точки сходу E та точки заходу W, 

змінюється тривалість світлового дня.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Видимий рух Сонця на небесній сфері у дні сонцестоянь та рівнодень. 

Кут  падіння   сонячних   променів  на  горизонтальну площину для  широти  м. Горішні 

Плавні (𝜑 = 49°) у день літнього сонцестояння дорівнює 

 5.255.234990  hi  та у день зимового сонцестояння  дорівнює 

 5.725.234990  hi  

Освітленість поверхні обчислимо, використовуючи другий закон освітленості 

iEE cos . Відношення освітленості горизонтальної поверхні у дні сонцестоянь дорівнює 

3
5.72cos

5.25cos






. Обчислені дані показують, що зміна кількості світлової енергії, яку отримує 

горизонтальна поверхня від Сонця взимку та влітку відрізняється. Тому влітку робота 

сонячної батареї буде ефективнішою.  

На роботу сонячних батарей впливають незалежні від людини астрономічні фактори 

(зміна висоти Сонця протягом дня, зміна висоти Сонця протягом року,  тривалість світлового 

дня) та атмосферні  (кількість сонячних днів у році, погодні умови, аерозольна прозорість 

атмосфери). Влітку горизонтальна площина поглинає в кілька разів більше енергії, ніж узимку, 

бо день триває довше, і, особливо, тому що висота Сонця досягає великих кутів. Відношення 

максимальної енергії влітку до мінімальної енергії взимку для горизонтальної площини 

сильно залежить від широти.  Вплив різних чинників на роботу сонячних батарей узагальнили 

у вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1. Фактори впливу на ефективність роботи сонячної батареї 

Астрономічні фактори Атмосферні фактори Технічні фактори 



1. Різна тривалість дня протягом року. 

2. Різна висота Сонця в зимовий та 

літній період 

1. Хмарність  

 2. Аерозольна 

 прозорість атмосфери 

1. ККД сонячної батареї 2. 

Розміщення площини 

фотоелемента до сонячних 

променів 

Створення гіпотези 

Представлена математична модель видимого руху Сонця на небесній сфері може бути 

корисною  для обчислення оптимального кута встановлення сонячних батарей. Якщо 

платформа буде нерухомою, то під яким оптимальним кутом до горизонту слід встановити 

сонячну батарею, щоб забезпечити максимальне надходження сонячної енергії на 

фотоелектричні панелі протягом року? Визначимо оптимальний кут 𝛾 встановлення сонячних 

батарей для широти 𝜑 = 49° (Горішні Плавні).  Оптимальний кут нахилу площини 

фотоелемента до горизонту в день зимового та літнього сонцестояння показано на рис. 3. Якщо 

фотоелемент знаходиться на нерухомій платформі протягом року, то її площину краще 

орієнтувати    на   південь    під оптимальним   кутом 𝛾опт =
72.4+25.5

2
≈ 49°, який дорівнює 

широті місцевості.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Кут нахилу площини фотоелемента до горизонту в день зимового та літнього 

сонцестояння. 

На основі створеної математичної моделі видимого руху Сонця для широти м. Горішні 

Плавні можна висунути гіпотезу, що найефективніше фотоелемент буде працювати в літні 

сонячні дні, коли застосовувати систему стеження за Сонцем, тобто постійно розміщувати 

площину батареї перпендикулярно сонячним променям.  

Експериментальне дослідження 

Під’єднавши до сонячної батареї мультиметр або вимірювальний цифровий комплекс 

з вимірником напруги, визначаємо ЕРС, що виробляє сонячна батарея при різній орієнтації її 

площини до світлових променів. Висновок: щоб збільшити потік сонячної енергії, який 

попадає на фотоелемент, потрібно орієнтувати площину батареї перпендикулярно до 

сонячних променів. Для цього потрібно повертати сонячну батарею за Сонцем протягом 

світлового дня. Щоб цей процес відбувався автоматично, сонячну батарею слід встановити на 

 

=25.5°  

 

  



рухомій платформі, яка могла б обертатися в двох площинах завдяки системі стеження за 

Сонцем.   

 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ: 

Вчитель інформатики:  

Створимо сонячний трекер. 

Сонячний трекер – це електромеханічний пристрій, що відслідковує переміщення 

Сонця на небосхилі та повертає фотоелектричну панель на потрібний кут за рухом Сонця. 

Джерелом живлення для роботи трекера є сама сонячна панель, тому він є повністю 

автономним.  

Сонячний трекер може обертатися по горизонтальній і по вертикальній осях. На 

верхній частині підставки є хрестоподібна перегородка. Це потрібно, щоб конструкція 

поверталася до тих пір, поки не буде однакова освітленість в кожній із частин перегородки.  

Етапи створення сонячного трекера: 

1. Створення за допомогою програми CorelDrow  креслення деталей конструкції (учні і 

учениці сідають по одному за комп’ютери і в програмі CorelDrow створюють 

креслення деталей, використовуючи задані розміри конструкції). 

 

2. Вирізання деталей із фанери на лазерному верстаті (вчитель за файлами учнів і 

учениць виготовляє кожному його конструкцію). Якщо немає можливості використати 

лазерний верстат, то всі деталі трекера створюються за допомогою картону. 

3. З’єднання деталей трекера із фанери по шаблонам креслень (вчитель виводить на 

екран вже зібрану конструкцію трекера, учні і учениці самостійно збирають модель).  



 

 

4. Підключення до конструкції електричних елементів за схемою (учням і ученицям 

видаються плати Arduino UNO або Microbit, комплектуючі, діти за поданою схемою 

збирають  модель). 

 

 

 

5. Написання програмного коду для Arduino або Microbit, (учні і учениці приєднують  

зібрані ними моделі до комп’ютерів і програмують пристрій) 

https://www.coreldraw.com/ru/
https://www.coreldraw.com/ru/


 

Вчитель інформатики: Для обертання платформи по горизонтальній і вертикальній 

осях використовуються сервоприводи, кут повороту яких залежить від освітленості 

фоторезисторів. Програма повинна працювати порівнюючи значення чотирьох датчиків. 

Якщо показник фоторезисторів найменший, платформа встановлюється перпендикулярно 

сонячним променям. 

Підставка повинна бути створена так, щоб була можливість її обертання  по 

горизонтальній і по вертикальній осях. На верхній її частині є хрестоподібна перегородка. Це 

потрібно, щоб конструкція поверталася до тих пір, поки не буде однакова освітленість в 

кожній із частин перегородки. Написання коду для Arduino полягає в обробці  даних з 

фоторезисторів: маємо 4 елементи, тобто 4 показники, знаходимо середнє значення по лівій 

стороні ((верхній лівий + нижній лівий)/2), аналогічно по правій, верхній та нижній сторонам. 

Якщо різниця по модулю між лівою і правою стороною більша, то здійснюємо поворот в 

сторону з більшим середнім значенням. Аналогічно для верхньої та нижньої частини. 

6. Тестування роботи пристрою (після написання програмного коду, учні і учениці 

тестують трекер, освітлюючи його) 



 

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 

Учні формулюють такі висновки: робота сонячної батареї буде ефективною, якщо 

площина фотоелемента орієнтована перпендикулярно сонячним променям, що досягається  за 

допомогою трекерної системи. Щоб створити модель стеження за сонцем необхідно мати 

знання з фізики, математики, астрономії, вміти створювати програми, виконувати та читати 

креслення. Такі компетентності обов’язково знадобляться при здобутті вищої освіти та в 

майбутній професійній діяльності.  

Вчитель інформатики: Сьогодні на уроці ми дізналися як можливо використовувати 

сонячну енергію, яка в свою чергу є екологічно чистою.  Розглянули принцип роботи сонячних 

батерей. Створили модель сонячного трекера. 

Зміни у світі відбуваються швидким темпами, з’являються нові професії, які вимагають 

інтегрованих знань з кількох наук та спеціалістів, які б мали системне та креативне мислення, 

навички програмування, вміння керувати автоматизованими системами, швидко примати 

рішення. 

У сфері енергетики це такі професії, як спеціаліст з локальних систем 

електропостачання, проектант енергонакопичувальних пристроїв, розробник систем 

енергоспоживання, контролер енергосистеми, де можуть працювати і жінки і чоловіки на 

рівних умовами. Жінки, які працюють в енергетичному секторі України, як правило, 

досягають вершин у своїй кар’єрі.  

 

VII. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ. 

Вчитель фізики:  Виміряти вироблену фотоелементом енергії за допомогою 

мультиметра протягом доби у сонячний день при різному розміщенні площини сонячної 

батареї відносно сонячних променів. Занести отримані  результати до таблиці і побудувати 

графіки. Виявити, при  якому розміщенні сонячних панелей  до сонячних променів 

спостерігається збільшення енергії. Оформити результати за допомогою Microsoft Excel. 
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