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2. СПОСОБИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТІНІ. ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ ЧАСТКОВИХ ЗАТІНЕНЬ 

 

2.1. Аналіз затінень за допомогою пристрою визначника тіні  

Процес точного аналізу затінень передбачає проведення вимірювань на 

місці, які потім використовуються для обробки навколишнього середовища 

конкретної установки, як 2D, так і 3D моделі. Існує кілька різних методів 

створення цих 2D або 3D моделей, і хоча майже всі методи передбачають певне 

відображення горизонту, а потім комбінування його з даними про шлях сонця, 

кожен метод має свій підхід та свої переваги та недоліки.  

Схема шляху сонця - це, по суті, графік положення сонця, або шляху, на небі 

в небі в різний час доби і, як правило, також для різних місяців. Ділянка містить 

сонячну висоту (вертикальне положення сонця чи висоту над горизонтом) та 

азимутальний кут Сонця (кут між горизонтальним положенням сонців та 

контрольним напрямком, як правило, на північ чи південь). 

Сканування навколишнього середовища на місці установки фотоелектричної 

системи створює профіль горизонту, показуючи висоту кожного 

навколишнього об’єкта під його конкретним азимутальним кутом. Накладання 

профілю горизонту на діаграму шляху сонця дає діаграму затінення (рис.5), де 

можна легко ідентифікувати можливі джерела затінення біля об’єкта 

(Лабораторія моніторингу сонячного випромінювання UO, 2008) 

Дані про шлях сонця є безкоштовними та легко доступними з багатьох 

різних Інтернет-джерел (наприклад, з Університету Орегона, [49] та Морської 

обсерваторії США).  
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Рисунок 2.1. Діаграма затінення, що показує сонячну висоту та азимут 

Сонця разом із обрисом горизонту об’єкта 

В одному пристрої, виробленому компанією SolMetric, використовується 

спеціалізована камера з об'єктивом "риб'яче око" для зйомки всього 

навколишнього середовища. Потім на зображення накладається діаграма шляху 

сонця, щоб створити оцінку обсягу сонячного доступу в цьому конкретному 

місці на цій конкретній ділянці (рис. 2.2). Далі дані можуть бути проаналізовані 

додатково за допомогою додаткового програмного забезпечення, створюючи 

повне 2D або 3D середовище з більш точними оцінками фактичного виходу 

системи.  

 

Рисунок 2.2. Професіонал, який використовує Solmetric SunEye 210 та отриману 

картину аналізу, що показує навколишню територію в поєднанні з даними про 

шлях сонця для розташування та оцінки доступу сонця.9 
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Положення Сонця. При плануванні фотоелектричної системи вкрай 

важливо знати положення Сонця на небі в місці розташування Сонячної 

системи в даний момент часу. У цьому розділі ми пояснюємо, як можна 

розрахувати цю позицію. 

Оскільки небесні об'єкти, такі як Сонце, Місяць і зірки знаходяться дуже 

далеко від Землі, зручно описувати їх рух, спроектований на кулю з довільним 

радіусом і концентричним до Землі. Ця сфера називається небесною сферою. 

Таким чином, положення кожного небесного об'єкта можна параметризувати за 

двома кутами. Для фотоелектричних додатків найзручніше використовувати 

горизонтальну систему координат, де горизонт спостерігача становить основну 

площину. У цій системі координат положення Сонця виражається двома 

кутами, які проілюстровані на рисунку 2.4. Висота a - кутова висота центру 

сонячного диска над горизонтальною площиною. 

Його кутовий діапазон a ϵ [−90 °, 90 °], де негативні кути відповідають 

об’єкту, що знаходиться нижче горизонту і, отже, не видно. Азимут A - це кут 

між лінією зору, що проектується на горизонтальній площині, та північчю. 

Враховується на схід, так що A = 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° відповідають відповідно 

півночі, сході, півдні та заходу. Діапазон його кутів становить A ∈ [0 °, 360 °]. У 

іншій конвенції, яка також використовується спільнотою фотоелектриків, 

південь відповідає 0 ° і відлічується на захід, кути тоді знаходяться між -180 ° і 

180 °. У цій книзі ми будемо використовувати конвенцію, де A = 0 ° відповідає 

належній півночі. 

На рисунку 2.3 також показано меридіан, який є великим колом на небесній 

сфері, що проходить через небесний Північний і Південний полюси, а також 

зеніт. 
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Рисунок 2.3: Ілюстрування визначення висоти a та азимуту A в горизонтальній 

системі координат. Зауважте, що Північ знаходиться внизу малюнка. 

Замість того, щоб використовувати сферичні координати a та A, ми могли 

б також використовувати декартові координати, які ми тут називаємо ξ (xi), υ 

(upsilon) та ζ (дзета) і які також зображені на рисунку 2.1. Основний напрямок 

паралельний ξ. Декартові координати пов'язані зі сферичними координатами 

через 

  2.1    

 

 

Зауважимо, що на небесній кулі ξ2 + υ2 + ζ2 = 1 для всіх точок. 

У горизонтальній системі координат положення Сонця задається 

сонячною висотою aS та сонячним азимутом AS.  

Тепер ми подивимося на сонячні шляхи протягом року у двох місцях, 

показаних на малюнках 2.8–2.9: Делфт, Нідерланди (φ0 = 52.01 ° пн.ш.), Калі, 

Колумбія (φ0 = 3,42 ° пн.ш. Зверніть увагу, що весь час вказаний у видимому 

сонячному часі (AST, див. Розділ E.2). У той час як у Делфті У Калі, недалеко 

від екватора, Сонце знаходиться або на південь, або на північ, залежно від пори 

року.  
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Рисунок 2.4: Шлях Сонця за видимим 

сонячним часом у Делфті, Нідерланди 

(φ0 = 52,01 ° пн.ш.) 

Рисунок 2.5: Шлях Сонця за видимим 

сонячним часом у Калі, Колумбія (φ0 

= 3,42 ° пн.ш.) 

 
 

Шлях Сонця був розрахований за допомогою програми діаграми шляху 

Сонця лабораторією моніторингу сонячного випромінювання. Орегонського 

університету (з люб’язного дозволу Ф. Віньоли, Орегонський університет) [47]. 

Таким чином якщо поєднати діграмму руху сонця з проекцією 

навколишнього оточення (об'єкти, дерева, будівлі та т.п.) Можна отримати 

повне уявлення коли в даній позиції будуть відбуватися затінення і 

спрогнозувати їх вплив на сонячну установку. 

SunPathFinder - це і назва компанії, і назва іншого пристрою, який 

використовується для аналізу відтінків. Їх метод полягає у використанні 

високошліфованого, прозорого, опуклого пластикового купола в поєднанні з 

аналоговою діаграмою шляху проходження сонця (SolarPathFinder, 2014). На 

отриманій картинці буде показано обидва зображення навколишнього 

середовища в поєднанні з діаграмою шляху сонця (рис. 2.6). Цей метод 

забезпечує більш дешеву альтернативу, але не пропонує прямого аналізу та 

оцінки втрат від виробництва. Знімок, зроблений за допомогою сонячного 

обладнання, повинен бути проаналізований вручну людиною або пізніше за 

допомогою програмного забезпечення для фотоелектричного аналізу. 
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Solar Pathfinder ™ використовується для аналізу тіні (дослідження 

сонячних променів або навісів / середовища інсталяції). Будь-які дерева, будівлі 

або інші предмети, які можуть кидати тінь, відображаються на пластиковому 

куполі, чітко демонструючи візерунки тіней на місці. Діаграми, що лежать в 

основі, визначають широту і розроблені з даними за весь рік. У кожен Pathfinder 

™ вбудовані компас і бульбашковий рівень, що полегшує підтримання рівня 

інструменту та його спрямування у правильному напрямку. Гумові ніжки на 

телескопі штатива виведені назовні, що дозволяє людині використовувати 

Pathfinder ™ на похилих дахах та інших нерівних ділянках. 

Рис. 2.6 

У підставі інструменту розміщується штатив який дозволяє виставити 

прилад горизонтально, а також направити вісь приладу на північ. При цьому 

обов'язково необхідно врахувати магнітного схілення в залежності від місця 

розташування. ці значення можуть бути знайдені на відповідних рессурсов 

інтернету. для правильної роботи приладу необхідно розмістити в підставі 

пластикового купола  діаграму руху сонця відповідно до географічними 

координатами місця. Слід зазначити що точність даної діаграми допускає 

використання її при відхиленні в 5-7 градусів. 

НАЛАШТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ 

Solar Pathfinder ™ складається з трьох розділів: 

• Купольна секція; деталь із напівпрозорою лінзою / куполом; 

• Інструментальна секція; деталь з компасом і рівнем; 

• Базова секція; деталь із гумовими прокладками. 

 


