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Досліджено вплив затемнення робочої поверхні на параметри фото-

електричних сонячних модулів наземного призначення. Надані рекомендації 
по запобіганню негативних впливів затінення сонячних модулів при їх проек-
туванні, монтажі та експлуатації. Отриманні результати можуть бути 
використані при конструюванні фотоелектричних сонячних модулів спеціа-
льного призначення та при виборі сонячних модулів для побудови систем ене-
ргозабезпечення радіоелектронних засобів озброєння. 
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Серед альтернативних систем енергозабезпечення радіоелектронних 
засобів озброєння фотоелектричні сонячні модулі (ФСМ) є на сьогодні одним 
з найбільш доступних та довговічних, а також енергетично збалансованих 
джерел живлення.  

В реальних умовах експлуатації ФСМ цілком ймовірні ситуації, коли за 
рахунок зовнішніх факторів (сніг, опале листя, бруд) частина ФСМ може бу-
ти ізольована (затінена) від впливу сонячного випромінення. В той же час 
інша незабруднена частина ФСМ опромінюється сонячним світлом і генерує 
електричну напругу. Це може призвести до двох негативних ефектів [1]: 
1. Напруга затіненого фотоелектричного перетворювача (ФЕП), що є 

складовою ФСМ, зростає на величину напруги, генерованої іншими 
незатіненими фотоперетворювачами, включеними послідовно з ним. 
Це призводить до локального перегріву затіненого ФЕП та поступо-
вого виходу його з ладу. 

2. Падіння потужності ФСМ завдяки перетворенню діодної вольтампе-
рної характеристики затіненого ФЕП в омічну (рис. 1). 

Відомо, що причиною нагрівання затемненого ФЕП є проходження 
крізь нього зворотного струму. Значення зворотного струму визначається 
зміщенням напруги у бік омічної вольт амперної характеристики. Відповідно 
це зміщення створюється усіма іншими ФЕП, які з’єднані послідовно з заті-
неним фотоперетворювачем. Таким чином, чим більше ФЕП з’єднано послі-
довно, тим більшими буде зворотний струм через затінений ФЕП. При зна-
ченні зворотної напруги 10 В та більше, цей струм є основною причиною на-
гріву, що може пошкодити ФЕП [3]. 
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Рис. 1. Вольтамперні характеристики ФСМ та окремого затіненого 

ФЕП [2] 
 
Запобігти виникненню нагріву можливо за допомогою вибору спеціа-

льного покриття з високою теплопровідністю [4], а також за допомогою ви-
користання так званих шунтуючих діодів, які під’єднуються паралельно дже-
релу струму. Згідно з технічними умовами  ТУ У 32.1-14314038-003:2004 на 
ФСМ наземного використання можливі наступні електричні схеми з’єднання 
ФЕП у складі сонячного модуля: 
• „S”  –  послідовне з’єднання S фотоперетворювачів; 
• „SP”  – послідовно-паралельне з’єднання, тобто паралельне з’єднання P 

рядів, кожен з яких має S послідовно з’єднаних ФЕП;  
• „SPS”  – послідовно-паралельно-послідовне з’єднання, тобто послідовне 

з’єднання блоків, кожен з яких складається з паралельно з’єднаних P ря-
дів, кожен з яких має S послідовно з’єднаних ФЕП (рис. 2). 

Розглянемо вплив затемнення на параметри стандартного ФСМ назем-
ного призначення з потужністю 150 Вт. Такий модуль має послідовно-
паралельну SP-схему з’єднання з 72 ФЕП (рис. 3). Усі ФЕП розбиті на окремі 
послідовні ряди за допомогою 4 шунтуючих діодів. Наведена схема ФСМ 
обмежує значення зворотної напруги на рівні 8,5 В, а зворотній струм не пе-
ревищує 1 А, тобто перегрівання затіненого ФЕП є незначним. 
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Рис. 2. Схема „SPS” з’єднання фотоперетворювачів в ФСМ 
 

 
Рис. 3. Електрична схема комутації ФСМ типу KV-150/24 
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Що до зменшення потужності, генерованої ФСМ, то воно пропорційно 
площі, яка затінена. Особливо критичним для параметрів ФСМ є вплив зате-
мнення рядів. В цьому випадку усі окремі ділянки модуля (паралельно 
з’єднані послідовності ФЕП) підпадають під вплив зворотного струму. Якщо 
ж затінені фотоперетворювачі з однієї послідовності, то зменшення потужно-
сті буде менш значним. 

В роботі було досліджено вплив на генеровану потужність площі зате-
мнення та положення затіненої області відносно рядків чи строчок ФСМ. Для 
порівняння різних випадків виміри проводилися коли модуль був підключе-
ний 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 значно-

го погіршення надійності модулів при цьому не відбувається. Проведені при-
скоренні випробування затінених ФСМ на надійність показали, що при випа-
дковому затемненні в різних частинах модуля втрати корисної потужності 
зменшуються не більше, чим на 10% на протязі 20 років експлуатації прила-
ду. Тривале ж затінення одних і тих же ділянок ФСМ може призвести до ви-
горяння окремих ФЕП та падіння генерованої потужності. В зв’язку з цим 
рекомендовано проводити профілактичну очистку робочої поверхні ФСМ на 
протязі терміну їх експлуатації. 

Значне затемнення ФСМ також може призвести до ефекту, коли через 
модуль починає протікати зворотній струм, наприклад, якщо сонячний мо-
дуль підключений для підзарядки акумуляторної батареї. В цьому випадку 
усі ФЕП стають зворотно зміщеними. Для запобігання виникненню такої си-
туації рекомендовано використовувати захисний діод, що включається послі-
довно з акумуляторною батареєю. В іншому випадку затемнення ФСМ, що 
підключений до зарядженого акумулятора може спричинити вихід сонячного 
модуля з ладу. 

Типовий термін експлуатації ФСМ складає не менше 20 років. Прове-
дене моделювання показало, що цей термін істотно не зменшиться, якщо 
окремі ФЕП періодично опиняються затіненими. У випадку випадкового за-
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тінення окремих ФЕП втрати електричної потужності не перевищують 10% 
[1], що підтверджують проведені раніше дослідження. Але при систематич-
ному затінення одних й тих самих ділянок ФСМ через тривалий термін може 
статися так зване „вигоряння” окремих ФЕП, яке є причиною катастрофічно-
го падіння потужності, генерованої ФСМ. Для запобігання цього явища ре-
комендовано окрім розглянутих вище конструктивних запобіжників прово-
дити періодичне обслуговування ФСМ з метою видалення предметів, що за-
тіняють робочу поверхню модуля. Також при монтажі стаціонарних ФСМ 
необхідно уникати розміщення поверхні модуля у площині поверхні землі.  

Результати проведених досліджень можуть бути використані при конс-
труюванні фотоелектричних сонячних модулів та при виборі конструкції со-
нячних модулів для побудови систем енергозабезпечення радіоелектронних 
засобів озброєння.  
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