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Актуальність

Серед всіх відомих джерел одним з 
найефективніших є енергія 
випромінювання. Як загалом космічного, 
так і окремо сонячного.

Проте наземні та космічні фотоелектричні 
перетворювачі (ФЕП) мають низку 
відмінностей, які потрібно розуміти для 
підвищення їх еффективності.
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Основні критерії

• Залежить від типу та місця 
розміщення ФЕПКонструкція

• Залежить від ефективності 
випромінювання і конструкціїАкумулювання

• Залежить від розміщення (наземна 
установка/розміщення на орбіті)Матеріал
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Конструкція

Наземні ФЕП не обмежені у 
масі, тому конструкції 
найчастіше масивні і 
рухливі у двох напрямках 
тільки у тих випадках, коли 
потрібно стежити за кутом 
падіння променів сонячного 
світла.
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Рис. 2: Схема конструкції наземного ФЕП, що здатна слідкувати 
за сонячним випромінюванням у вертикальному напрямку.



Конструкція
Космічні ФЕП повинні бути легкими та 
достатньо гнучкими або мати велику втомну 
міцність, що пов’язано із періодичним 
відкриттям/закриттям схеми.
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Рис. 3: Схема системи ФЕП у космічного апарату 

Рис. 4: Варіація розміщення ФЕП-ів космічного
призначення



Акумулювання енергії
Оскільки у космосі та на Землі 
умови експлуатації різні –
системи акумулювання енергії 
мають різні вимоги. Наземні 
ФЕП можуть використовувати 
будь-які акумулятори (окрім 
механічних, бо вони не 
ефективні для енергії 
випромінювання).

Тим часом як для космічних 
можуть підійти лише ємнісні
електро-хімінчі акумулятори, 
що пов’язано з високою 
ефективністю при малих 
габаритах.
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а)   б)
Рис. 5: Свинцево-кислотного акумулятора (а) 

і нікель-кадмієвого акумулятора (б)



Матеріали

Принцип отримання електричної енергії у ФЕП-ів
базується на механізмі p-n переходу у 
напівпровідників. Через це вибір і модифікація 
матеріалів – один із основних критеріїв 
ефективності.

Для наземних сонячних панелей не потрібні 
багатошарові конструкції, що пов’язано із 
кількістю і спектром випромінювання. Як правило 
– до поверхні Землі доходить лише незначна 
частина Сонячного випромінювання.
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Рис. 6: Базова електрична схема ФЕП



Матеріали
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Критерій
Стійкість 
до 
перегріву

Температура 
плавлення, 
⁰C

Коефіцієнт 
теплопровідності

, 
Вт

моль∗К

Ширина 
забороненої 
зони, еВ

Рухливість носіїв 

заряду, 
см2

В∗с

Робота 
виходу 
електронів
, еВ

Стійкість до 
бомбардува
ння 
частинкамиЕлектронів Дірок

GaAs Стійкий 1238 54 1,43 10500 430 4,69 до 10 
МеВ

Mono-
Si

Не 
стійкий

1417 109 1,1 1450 480 4,8 до 1 кеВ

Табл. 1: Порівняння характеристик матеріалів наземного (mono-Si) та космічного (GaAs)
ФЕП-ів



Матеріали

◦ а) б)

Рис. 7: Схема шарів матеріалів космічної панелі (а) та наземної панелі (б)
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Перспективні розробки

Одним із способів покращення 
ефективності – застосування і 
покращення нових матеріалів.

Приклад CIGS (Селенід галію 
індію міді) має найтоншу 
структуру, яка при покриті 
протирадіаційними матеріалами 
буде мати більшу гнучкість та 
меншу масу на відміну від 
поширеного у космосі GaAs.
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Рис. 8: Схема шарів ФЕП-а на основі CIGS



Перспективні розробки

а)                                                                                      б)

Рис. 9: Порівняння ФЕП-ів на основі CIGS (a) та на GaAs (б)
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Висновки
Космічні та наземні ФЕП мають значну кількість конструктивних та експлуатаційних 
відмінностей, що впливають на їх принципову схему та структуру матеріалів.

Для покращення ефективності потрібно оптимізувати всі параметри та досліджувати нові 
матеріали для зменшення товщини шарів.
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