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Анотація 

Запропоновано схему контролера для контролю температури теплоносія у сонячному колекторі, що дозво-

лить здійснювати контроль над температурою нагріву та тиском теплоносія у сонячному колекторі. 
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Abstract 

The proposed controller for temperature control of the heat carrier in the solar collector, which will allow you to 

control the temperature and pressure of the heat carrier in the solar collector. 
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Результати дослідження 

Сонячний колектор — пристрій для збору енергії випромінювання Сонця у видимому та інф-

рачервоному спектрі. Зібрана енергія використовується для нагріву матеріалу – теплоносія або води, 

тобто перетворюється в тепло. Це тепло виводиться з сонячного колектора за допомогою тонких мід-

них трубок, ці мідні трубки заповнені спеціальною легко закипаючою рідиною. Далі це тепло переда-

ється накопичувальному бойлеру з теплообмінником[1].  

 Для вимірювального каналу температури обираємо напівпровідникову інтегральну схему 

TMP-03. Дана схема генерує послідовність прямокутних імпульсів, тривалість яких прямопорційна 

виміряній температурі. Ця інтегральна схема має наступні параметри: 

 дешевий 3 вивідний корпус; 

 точність вимірювання ±1.5°C в діапазоні від -25°C до +100°C; 

 максимальна робоча температура +150°C; 

 мінімальна робоча температура -40°C; 

 споживання не більше 6.5 мВт при 5В; 

 вихід з відкритим колектором; 

 напруги живлення від 4.5В до 7В; 

Висновки 

Встановлено, що запропонована схема цифрового мікропроцесорного контролера дозволяє підви-

щити загальну точність визначення температури теплоносія у сонячному колекторі. 
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