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Зарядний пристрій для акумуляторів на сонячній батареї: дипломна робота 

бакалавра. / Атаманчук М. І., група ДП-31, напрям "6.050801 Мiкро- та 

наноелектроніка". НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського”, кафедра мікроелектроніки. 2017р.  

Робота обсягом 51 сторінки, в якій було використано 22 ілюстрації, 25 

інформаційних джерел за переліком посилань.  

Мета роботи – розробити зарядний пристрій для акумуляторів мобільних 

пристроїв на сонячній батареї.  

В роботі розроблено зарядний пристрій на основі сонячної батареї з 

вбудованим акумуляторним на базі спеціалізованих мікросхем.  

Зарядний пристрій, розроблений в дипломній роботі, може 

використовуватися для живлення мобільних електронних пристроїв.  

Даний пристрій являється універсальним, він підходить до будь-якої марки 

телефону, смартфону, планшету, електронної книги, GPS-навігатора чи 

фотокамери. На виході електрична енергія подається на поширений роз’єм типу 

USB. Всі перераховані пристрої використовуються в похідних умовах, де важко 

знайти електромережу, тому ефективним способом заряджання та живлення 

являється пристрій на основі фотоелектричного перетворювача.  

Зарядний пристрій, сонячна батарея, акумулятор, понижуючий конвертор, 

контролер заряду, підвищуючий конвертор 

 



ABSTRACT 

Battery Charger with Solar Battery: Graduate Bachelor's Thesis. / Atamanchuk 

M.I., group DP-31, direction "6.050801 Micro and nanoelectronics". NTUU "Kiev 

Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Department of Microelectronics. 

2017 

Work on the volume of 51 pages, in which 22 illustrations were used, 25 sources 

of information according to the list of references. 

The purpose of the work is to develop a battery charger for mobile devices on a 

solar cell. 

In this work a charger based on a solar cell with built-in rechargeable battery based 

on specialized chips is developed. 

The charger developed in the thesis may be used to power mobile electronic 

devices. 

This device is versatile and suitable for any brand of phone, smartphone, tablet, 

e-book, GPS-navigator or camera. At the output, the electric energy is fed to a common 

type USB connector. All of these devices are used in derivative conditions where it is 

difficult to find a power grid, so an efficient way of charging and feeding is the device 

based on the photoelectric converter. 

Charger, Solar Battery, Battery, Lowering Converter, Charge Controller, Boost 

Converter 
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