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Анотація. В роботі розглядається актуальність застосування фотоелектричних 
систем для використання в автономних джерелах генерації енергії. Пропонується 
симулятор сонячної батареї, розроблений в середовищі MATLAB / SIMULINK, для 
прогнозування параметрів під час роботи в залежності від впливу сонячного 
випромінювання та температури навколишнього середовища. Розроблена модель дозволяє 
будувати графічні залежності основних електрофізичних характеристик сонячної батареї. 
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Вступ. Енергетика є важливою складовою як світової економіки в цілому, 

так і національних економік окремо. За допомогою альтернативних джерел 

енергії, людство  отримуємо більш дешеву енергію, а також не завдає шкоди 

навколишньому середовищу. Саме це має дати поштовх у розвитку бізнесу в 

різних сферах промисловості, а також поліпшити якість життя і розширити 

можливості, що відкриваються перед громадянами країн світу – як розвинених, 

так і в країнах, що розвиваються [1,2]. На сьогодні, однією з актуальних 

проблем є визначення і дослідження протирічь між станом сучасної енергетики 

і потребами суспільного розвитку. Завдяки зниженню вартості генерації 

існують передумови щодо подолання глобальних енергетичних проблем. 

Альтернативна енергетика досліджується, вивчається та удосконалюється [3-5]. 



Актуальність інноваційних технологій в енергетиці. Головною метою 

використання нових технологій в енергетиці є розвиток промислового 

виробництва. З кожним днем питання видобутку енергії та її стан для 

економіки держави стає все більш актуальним. Потрібні нові ідеї та засоби для 

вирішення завдань енергетичної безпеки в країні та світі. За допомогою 

проведення комплексних досліджень і впровадження інноваційних методів 

виробництва енергії, можна дійти до більш раціонального шляху подолання 

цих проблем. Світова економіка довгий час обходилася без інновацій в 

енергетиці, «альтернативні джерела» не створювалися. Так було тому, що 

великі корпорації не підтримували розробки технологій в енергетиці аби 

пригальмувати розвиток економічної автономної генерації. Сьогодні 

дослідження та пошук оптимальних режимів роботи альтернативних джерел 

енергії, зокрема фотоелектричних систем, є актуальним [6,7]. 

Моделювання симулятора сонячної батареї. Математичне моделювання 

сонячних елементів і сонячних батареї дозволяє встановити характер змін і 

отримати їх характеристики. В даному дослідженні моделювання 

фотоелектричних елементів здійснюється за допомогою прикладної програми 

Matlab/Simulink. За допомогою вбудованих бібліотек складено принципову 

схему, в якій вхідним базовим елементом є модуль Solar Cell, в який вводяться 

початкові величини сонячної батареї, яка буде досліджуватись. Під час 

перевірки симулятора моделі на достовірність при номінальних параметрах 

визначено, що відхилення по струму складає 0,42 %, по напрузі – 0,55 %, а по 

активній потужності – 0,65 %. 

Запропонований симулятор сонячної батареї дозволяє знімати 

характеристики в залежності від освітленості та температури навколишнього 

середовища. Користувачу даного програмного продукту в першу чергу 

пропонується графічна інтерпретація вольт-амперної характеристики сонячної 

батареї. Крім того, можлива побудова залежностей струму та напруги від 

освітленості при різних значеннях температури. Визначено, що відхилення 

показників отриманих на симуляторі відрізняється від значень заводу-



виробника не більше ніж на 5%. В симуляторі передбачено блок Scope, який дає 

змогу спостерігати зміну значень струму, напруги та потужності на виході 

моделі в залежності від заданих параметрів та змінних характеристик. 

Висновки. Сьогодні у всьому та в нашій країні також спостерігається 

вкладання ресурсів та впровадження тих напрямків, які дадуть позитивну, 

віддачу вже зі старту, які мають достатнє законодавче забезпечення, 

економічну привабливість і реальні джерела фінансування. Це відноситься, в 

першу чергу, до сфер енерго-модернізації житлово-комунального господарства 

країни, розвитку «зеленої» енергетики та енергозбереження. Вагомою 

частиною глобальної економічної кризи є енергетична криза, яка виникає 

завдяки росту цін на енергоресурси, такі як нафта і газ. Однією з 

найголовніших, необхідних умов для подолання економічної кризи є – 

здешевлення електроенергії. Тому, дослідження та розумне використання 

альтернативних джерел енергії, застосування симуляторів задля передбачення 

режиму роботи та підтримання оптимальних показників є запорукою успіху. 

Чим швидше криза буде подолана, тим швидше піде розвиток в науці, культурі, 

політиці, економіці та інших сферах. 
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