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Під час розробки, а також проведення вхідного контролю фотоеле-
ктричних модулей (ФЕМ), що закуповуються для комплектації соняч-
них електростанцій необхідно визначати їх вихідні параметри. Для 
цього зазвичай вимірюють світлову вольт-амперну характеристику 
при освітленні випроміненням, спектральний склад якого є наближе-
ним до сонячного світла.  

Розроблено конструктивне рішення вимірювального комплексу до 
складу якого входить освітлювач, що складається з шести студійних 
ксенонових фотоспалахів Falcon Eyes SS 150BJ та дозволяє проводити 
атестацію ФЕМ площею до 2 м2. Контроль потужності випромінюван-
ня здійснюється за допомогою еталонного фотоперетворювача. Для 
використання в якості опору навантаження розроблено схемотехнічне 
рішення та виготовлено магазин опорів навантаження, в якому кому-
тація резисторів здійснюється за допомогою MOSFET транзисторів 
типу IRFZ48Z, що мають у відкритому стані дуже мале (0,011-
0,012 Ом) значення опору каналу и не вносять таким чином істотної 
похибки у величину опору навантаження навіть під час вимірювання 
струму короткого замкнення. Реєстрація падіння напруги на опорі на-
вантаження здійснюється за допомогою цифрового осцилографу типу 
RIGOL DS1052E, що має можливість безпосереднього підключення к 
персонального комп’ютеру. Стабілізацію напруги живлення елементів 
вимірювального комплексу забезпечує стабілізатор напруги SVEN 
AVR-3000.  
Апробація виготовленого стенду проводилась при освітленні ФЕМ 
промислового виробництва випромінюванням потужністю від 1000 до 
2000 Вт/м2, спектральний склад якого відповідає заатмосферному со-
нячному випромінюванню. Встановлено, що виготовлений комплекс 
забезпечує адекватне відтворення умов роботи ФЕМ. Показано, що 
потужність випромінювання 1700 Вт/м2 є оптимальним значенням, при 
якому забезпечується збільшення максимальної потужності ФЕМ 
більш ніж до 450 Вт порівняно із типовою величною 250-270 Вт. 

 36

СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В СУПЕРИОННЫХ 

СОЕДИНЕНИЯХ НА ОСНОВЕ ГАЛОГЕНИДОВ 
МЕДИ 

Харьковский национальный університет 
радиоэлектроники 

Ст. А.В. Репечинский 
Рук. доц. Е.Н. Коваленко 

 
Комплексные соединения, содержащие ионы Cu привлекают 

внимание исследователей из-за их необычных свойств. Склонность 
меди к переменной валентности приводит к образованию соединений 
одно- и двухвалентной меди. Многие соединения двухвалентной меди 
принадлежат к ферро и антиферромагнетикам, к ним относится также 
целый ряд высокотемпературных сверхпроводников. В связи с этим 
электронный спектр соединений двухвалентной меди изучен доста-
точно подробно. Гораздо менее исследован спектр комплексных со-
единений одновалентной меди. В то же время, многие соединения, 
содержащие ионы Cu+ , принадлежат к суперионным проводникам. 
Интерес к суперионным соединениям обусловлен в значительной сте-
пени их практическим применением, причем область применения су-
перионных материалов непрерывно расширяется.  

К настоящему времени накоплен большой экспериментальный 
материал о структуре, электропроводности, теплоемкости и других 
физических свойствах суперионных проводников. Спектры поглоще-
ния суперионных проводников на основе галогенидов меди не иссле-
довались. Однако, как показали исследования спектров поглощения 
классических суперионных соединений, переход в суперионное со-
стояние сопровождается значительным изменением характеристик 
низкочастотных экситонных полос, вызванным фазовыми переходами 
и рассеянием экситонов на созданных дефектами Френкеля флуктуа-
циях внутреннего электрического поля. 

Основной целью настоящей работы является изучение спек-
тров поглощения тонких пленок комплексных соединений системы 
MeHal-CuHal в области фундаментальной полосы, установление связи 
между электронным спектром поглощения и строением кристалличе-
ской решетки соединений, исследование спектра в широком интервале 
температур, включающем температуры фазовых переходов, а также 


