
АНОТАЦІЯ 

 

У процесі виконання даної роботи були проведені теоретичні та 

експериментальні дослідження кремнієвих сонячних елементів космічного 

використання. Проаналізовано природу космічного радіаційного 

випромінювання. Досліджено деградацію ВАХ кремнієвих сонячних елементів 

під впливом космічного радіаційного випромінювання. Описано структуру та 

технологію кремнієвого сонячного елемента, розробленого з метою зменшення 

впливу космічного радіаційного випромінювання. Теоретично та 

експериментально досліджено деградацію параметрів зразка під впливом 

потоку прискорених електронів. 

Показано, що використання описаної у роботі технології підвищує 

радіаційну і термічну стабільність параметрів сонячних елементів. Робота 

складається з 61 сторінки, 12 рисунків, 5 частин. 
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ABSTRACT 

 

In this work we consider theoretical and experimental studies of silicon space 

solar cells. Analyzed the nature of space radiation. Studied the degradation of 

current-voltage characteristics of silicon solar cells under the influence of space 

radiation. The structure and technology of silicon solar cells were developed to 

reduce the impact of space radiation. Theoretical and experimental research of 

sample’s degradation parameters under the influence of accelerated electrons flow 

was held. 

It is shown that the use of the described technology improves thermal stability 

and radiation parameters of solar cells. The paper consists of 61 pages, 12 figures, 5 

parts. 
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