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mișcarea de rotație redusă, care este transmisă 
șuruburilor 7 și 8. Datorită execuției șuruburilor 7 și 
8 cu direcție diferită a liniei elicoidale piulițele 
transmisiilor 5 și 6 se vor deplasa în direcții diferite, 
realizând poziționarea panoului fotovoltaic 1 la 
soare. Alegerea parametrilor geometrici ai 
transmisiilor „șurub-piuliță”, poziționarea lor față de 
suportul fix, alegerea optimă a distanțelor a, b, c 
asigură formarea unghiurilor azimutale și 
meridionale optime și orientarea optimă a panourilor 
fotovoltaice la soare. 

Pentru asigurarea corectării poziționării 
azimutale a panourilor fotovoltaice legat de factorul 
sezonier (vară, iarnă, primăvară) în sistemul de 
orientare din figura 7,c articulația sferică este 
executată cu două grade de libertate prin intermediul 
unui deget 15, legat rigid cu sfera 14 și amplasat în 
canelul 16 al locașului sferic 17. Mișcarea de rotație 
alternativă a tijei 18, legate rigid cu locașul sferic 17, 
este transmisă prin intermediul cuplajului unisens 19 
șurubului 20 al transmisiei „șurub-piuliță” 21. 
Această mișcare de rotație într-o singură direcție este 
transformată în mișcare de translație a locașului 
sferic 17, care asigură corectarea permanentă a 
unghiului azimutal al panourilor fotovoltaice 1. 

 
CONCLUZII 

 

1. Graţie reducerii costurilor panourilor fotovoltaice 
orientarea la soare. 

2. Soluția tehnică propusă permite orientarea optimă 
la soare a unui grup de panouri fotovoltaice în plan 
meridional și azimutal cu considerarea factorului 
sezonier cu un singur motor electric și o serie de 
transmisii elicoidale și arbori cardanici, ceea ce 
asigură simplitate constructivă. 

 

Lucrare efectuată în cadrul Contractului de finanţare 
37/02.09.2016 „Crearea unui nucleu de competenţă de 
înalt nivel în domeniul creşterii eficienţei de conversie a 
energiilor regenerabile şi a autonomiei energetice prin 
utilizarea combinată a resurselor”.  
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Figura 7. 
 


