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16.02.2022 

Група 36 

Фізика і астрономія 

Урок № 31 

Тема уроку: Сонячні батареї.  

Мета уроку:  

навчальна – дати учням поняття «сонячні батареї», пояснити їх будову та 

принцип дії; показати ії практичне застування, переваги та недоліки; 

розвивальна – розвивати уяву, творчі здібності учнів, вдосконалювати вмін-

ня застосовувати набуті знання на практиці; 

виховна – виховувати почуття відповідальності, взаємодопомоги, вміння 

виступати перед аудиторією. 

 

Матеріал до уроку 

 Сонячні батареї – це джерело електричного струму, яке використовує 

фотоелектричні перетворювачі. 

 Перевага сонячних батарей обумовлена відсутністю рухомих частин, їх 

високою надійністю і стабільністю. 

 Недоліком є відносно висока вартість і низький ККД. Вихідна потужність 

сонячної батареї приблизно пропорційна інтенсивності сонячного потоку. Причо-

му на кількість одержуваної енергії впливає інтенсивність саме від прямих соняч-

них променів. Номінальна потужність, що вказується в технічних характеристи-

ках, вимірюється при стандартних тестових умовах. За основу нормованого по-

казника сонячної радіації береться значення в 1000 Вт/м
2
. Інший чинник, що 

впливає на потужність - температура осередків панелі, із зростанням температури 

збільшується струм, але зменшується напруга. 

Сонячні батареї (модуль, панель) являють собою фотоелектричні генерато-

ри, принцип дії яких базується на фізичній властивості напівпровідників: фотони 

світла вибивають електрони із зовнішньої оболонки атомів. При замиканні лан-

цюга виникає електричний струм. 
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Представлені на ринку сонячні батареї можна умовно поділити на декілька 

класів: 

 Малопотужні (частки Ватта) сонячні батареї, які використовуються для за-

рядки стільникових телефонів, КПК і іншої подібної електроніки. Вони характе-

ризуються малою площею фотопластини і відносно високою ціною. Це швидше 

іграшка для любителів екзотики. 

 

• Універсальні сонячні батареї, виготовлені для живлення широкого кола 

споживачів в польових умовах. Імпортні відрізняються досить непоганою 

якістю виготовлення і дизайном, наявністю додаткових перехідників, часто 

прийнятною ціною. Вітчизняні можуть бути як заводського виготовлення 

так і напівсерійні. Ціна і якість може варіювати в досить широких межах. 

Тому при покупці потрібно розглядати кожен варіант окремо. Цей клас со-

нячних батарей часто найбільш прийнятний для туристів. 

•  Панелі сонячних елементів. Зазвичай це набір фотопластини, закріплених 

на підкладці. Фактично, вони є заготовкою для побудови більш «просуну-

тих» і зручних для кінцевого споживача пристроїв на їх основі. 

 

 

Домашнє завдання: 

Зробити конспект 

Зворотній зв'язок  

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 
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