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Фотоелектричні сонячні модулі (ФСМ) на сьогодні є одним з найбільш доступних та 

довговічних, а також енергетично збалансованих альтернативних систем енергозабезпечення для 
радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). В реальних умовах експлуатації ФСМ актуальними є 
ситуації, коли за рахунок зовнішніх факторів (сніг, опале листя, бруд) частина ФСМ може бути 
ізольована від впливу сонячного випромінення. В той же час інша незабруднена частина ФСМ 
опромінюється сонячним світлом і генерує електричну напругу. Така ситуація може призвести до 
двох негативних ефектів: 

1. Напруга затіненого фотоелектричного перетворювача (ФЕП), що входить до складу 
ФСМ, зміщується на величину напруги включених послідовно не затінених ФЕП. Це призводить 
до локального перегріву затіненого ФЕП та наступного його виходу з ладу. 

2. Падіння потужності ФСМ завдяки перетворенню діодної вольтамперної характеристики 
(ВАХ) затіненого ФЕП в омічну характеристику. 

Відомо, що причиною нагрівання затемненого ФЕП є проходження крізь нього зворотного 
струму. Значення зворотного струму визначається зміщенням напруги у бік омічної ВАХ. 
Відповідно це зміщення створюється усіма іншими ФЕП, які послідовно з’єднані з затіненим 
фотоперетворювачем. Таким чином, чим більше ФЕП з’єднано послідовно, тим більшими буде 
зворотний струм через затінений ФЕП. Так при зворотній напрузі 10 В та більше, зворотний струм 
є причиною нагріву, який може пошкодити ФЕП. 

Запобігти виникненню нагріву можливо за допомогою так званих шунтуючих діодів, які 
під’єднуються паралельно джерелу струму. Було розглянуто вплив затемнення на параметри 
стандартної ФСМ наземного призначення з потужністю 150 Вт та розрахована послідовно-
паралельна схема з’єднання ФЕП, що обмежує значення зворотної напруги на рівні 8,5 В. При 
цьому зворотній струм ФСМ не перевищує 1 А, тобто перегрівання затіненого ФЕП є незначним. 

Також в роботі було досліджено вплив на генеровану потужність площі затемнення та його 
розміщення відносно рядків чи строчок ФСМ. Модуль був підключений до реостату з опором 10 
Ом. Отримані результати наведені в таблиці 1. 

 
Табл. 1. Вплив затемнення на генеровану потужність ФСМ 

Кількість 
затінених 

строчок ФСМ 

Напруга ФСМ, 
В 

Струм ФСМ,  
А 

Кількість 
затінених 

рядків ФСМ 

Напруга ФСМ, 
В 

Струм ФСМ,  
А 

0 24,6 2,46 0 24,4 2,44 
1 24,6 2,46 1 7,2 0,72 
2 24,5 2,45 2 3,8 0,38 
3 16,7 1,67 3 2,7 0,27 
4 4,2 0,42 4 1,7 0,17 
5 1,3 0,13 5 1,1 0,11 
6 0,5 0,05 6 0,8 0,08 

 
Аналіз впливу затемнення на термін служби ФСМ показав, що значного погіршення 

надійності модулів при цьому не відбувається. Проведені прискоренні випробування затінених 
ФСМ на надійність показали, що при випадковому затемненні втрати корисної потужності 
зменшуються не більше, чим на 10% на протязі 20 років експлуатації приладу. Тривале ж 
затінення одних і тих же ділянок ФСМ може призвести до вигоряння окремих ФЕП та падінню 
генерованої потужності. В зв’язку з цим рекомендовано проводити профілактичну очистку 
робочої поверхні ФСМ на протязі терміну їх експлуатації. 
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