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У роботі представлений комплексний лабораторний стенд-імітатор для дослідження електричних характе-

ристик сонячних панелей. Стенд складається з трьох сонячних панелей, джерел штучного освітлення для зміни 

освітленості панелей в широких межах, панельних вимірювальних приладів, трьох типів навантаження. Кому-

тація панелей і навантажень можлива як в ручному режимі з використанням провідників-перемичок, так і дис-

танційним способом з використанням сенсорного панельного контролера СПК107. Програмування та налашту-

вання візуалізації СПК107 виконане в єдиному середовищі програмування CODESYS 3.5. Стенд дає можли-

вість провести дослідження для 55 варіантів комутації обладнання, включаючи основні режими роботи соняч-

них панелей – режим холостого ходу і короткого замикання. Представлений віртуальний аналог стенду з вико-

ристанням середовища розробки прикладних програм LabVIEW. Наведено експериментальну та розрахункову 

вольт-амперні характеристики для одного з варіантів роботи стенда. Концепція стенду спрямована на підви-

щення професійної підготовки майбутніх інженерів-електромеханіків в галузі використання альтернативних 

джерел енергії та основ програмування логічних контролерів. 
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В работе представлен комплексный лабораторный стенд-имитатор для исследования электрических харак-

теристик солнечных панелей. Стенд состоит из трех солнечных панелей, источников искусственного освещения 

для изменения освещенности панелей в широких пределах, панельных измерительных приборов, трех типов 

нагрузки. Коммутация панелей и нагрузок возможна как в ручном режиме с использованием проводников-

перемычек, так и дистанционным способом с использованием сенсорного панельного контроллера СПК107. 

Программирование и настройка визуализации СПК107 выполнена в единой среде программирования 

CODESYS 3.5. Стенд дает возможность провести исследования для 55 вариантов коммутации оборудования, 

включая основные режимы работы солнечных панелей – режим холостого хода и короткого замыкания. Пред-

ставлен виртуальный аналог стенда с использованием среды разработки прикладных программ LabVIEW. При-

ведены экспериментальная и расчетная вольт-амперные характеристики для одного из вариантов работы стен-

да. Концепция стенда направлена на повышение профессиональной подготовки будущих инженеров-

электромехаников в области использования альтернативных источников энергии и основ программирования 

логических контроллеров. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Систематичне здо-

рожчання традиційних (непоновлювальних) видів 

енергоносіїв – нафта, вугілля, газ, їх пагубний вплив 

на навколишнє середовище та екосистему Землі 

стимулюють людство до пошуку нових та вдоскона-

ленню існуючих технологій використання альтерна-

тивних (поновлювальних) джерел (ПД) енергії – 

вітер, вода, сонце. Проте, слід відзначити значні 

відмінності енергетичного потенціалу різних видів 

ПД енергії. Так в [1, 2] подано узагальнюючі кількі-

сні показники енергетичних ресурсів поновлюваних 

джерел планети та України зокрема. Звертає на себе 

увагу надзвичайно високий потенціал сонячної ене-

ргії по відношенню до мізерно низького технічно 

можливого рівня його використання. В останні роки 

ця проблема привертає все більшу увагу як у сфері 

наукових досліджень, так і в сфері практичного 

використання (сонячні колектори та панелі) при 

генерації теплової та електричної енергії. 

Згідно з даними Міжнародного енергетичного 

агентства [3] нині поновлювані джерела енергії є 

сектором виробництва електроенергії, який зростає 

найшвидше у світі. За прогнозами у 2019 році ПД 

займатимуть майже 25 % у глобальному енергетич-

ному виробництві. Наразі вартість електроенергії, 

що виробляється сонячними електростанціями, 

стрімко дешевшає. Так, наприклад, за підсумками 

тендеру, що відбувся в Німеччині у лютому 

2017 року, електроенергія сонячних електростанцій 

купується за ціною 6,6 евроцентів за 1 кВтгод. Од-

ним з головних чинників здешевлення сонячної 

енергії у світі є постійне вдосконалення сонячних 

модулів. Якщо в 2017 році ефективність сонячних 

пластин склала 19,2 %, то у 2021 році вона досягне 

вже 21 % [4].  

Метою даної роботи є синтез комбінованого ла-

бораторного стенда-імітатора нескладної конструк-

ції й невисокої вартості, котрий сконструйовано на 
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сучасній елементній базі та дає можливість: дослі-

джувати електричні режими роботи комплексу со-

нячних панелей в умовах, що максимально набли-

жені до реальних; розробляти програми керування 

та збору даних в середовищі програмування 

CODESYS та середовищі розробки прикладних 

програм LabVIEW. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ві-

домо, що основними електричними характеристи-

ками роботи сонячної панелі (СП) є [5, 6]: напруга 

холостого ходу ххU  − максимальна напруга, що 

створюється сонячною панеллю і виникає при ну-

льовому струмі, та струм короткого замикання кзІ  − 

струм, що протікає через сонячну панель, коли на-

пруга дорівнює нулю (тобто коли СП замкнута на-

коротко). На практиці СП працює при комбінації 

вихідної напруги та струму, а найкраще їх поєднан-

ня дозволяє генерувати найбільшу потужність, а 

отже, отримати максимально можливий ККД. Гра-

фічна інтерпретація сукупності можливих комбіна-

цій напруги та струму має назву вольт-амперна ха-

рактеристика (ВАХ). Отже, основною практичною 

задачею при роботі СП є зняття сукупності можли-

вих робочих точок з подальшою побудовою ВАХ, 

що дає змогу оцінити енергетичні параметри їх  

роботи.  

Проблемі створення лабораторних стендів, що 

дозволить в ручному, автоматичному або дистан-

ційному режимах знімати електричні параметри 

роботи СП, присвячено певні роботи вітчизняних і 

закордонних науковців. Так, в [5] використовується 

професіональний стенд, що працює сумісно з сере-

дою розробки LabVIEW і дозволяє проводити певні 

навчальні лабораторні дослідження. В [7] наведено 

схожий за принципом роботи стенд, але додатково 

реалізовано функцію віддаленого доступу з мережі 

Інтернет. В [8] наведено фотоелектричну систему, в 

якій втілено систему позиціонування, що побудова-

на на мікроконтролері типу Raspberry Pi. 

Окрему увагу заслуговують роботи вітчизняних 

науковців, в яких запропоновано власні конструкції 

стендів з використанням наявної матеріально-

технічної бази. Так, в [9] представлено просту конс-

трукцію стенда з можливістю ручної фіксації елект-

ричної енергії СП в залежності від різних типів дже-

рел світла. В роботі [10] на базі плати Arduino Uno 

розроблено систему позиціонування СП з можливіс-

тю передачі даних до ПК. 

В роботі [11] автори надають функціональну 

схему стенда (не вдаючись до його конструктивних 

особливостей) та наводять експериментальну вольт-

амперну характеристику для одного з варіантів ро-

боти СП. В процесі експлуатації стенда було вияв-

лено ряд недоліків як в конструктивному виконанні, 

так і в його методологічному використанні, а саме: 

 при живленні вольт-амперметрів від СП вно-

сяться суттєві похибки в їх покази, а при недостат-

ній освітленості СП (напрузі, що генерується) вольт-

амперметри взагалі не працюють; 

 

 комутація СП за допомогою провідників-

перемичок ускладнює проведення дослідів і не на-

дає повної візуалізації роботи стенда; 

 обмеження у використанні стенда в навчальній 

дисципліні, що пов’язана з вивченням альтернатив-

них джерел енергії, котре звужує та значно знижує 

його цінність для навчального процесу. 

Наразі на кафедрі електромеханіки Криворізько-

го національного університету впроваджено в на-

вчальний процес оновлений лабораторний стенд 

«Програмно-апаратний комплекс Solar Panels», в 

якому усунено вищезазначені недоліки та розшире-

но функціональні можливості. При його розробці 

враховувались положення та концепції, що відобра-

жені в роботах [12, 13], і відносяться до створення 

та впровадження в навчальний процес багатофунк-

ціональних засобів при підготовці студентів техніч-

ного спрямування. Це дало змогу використовувати 

стенд в навчальному процесі спеціальності 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електро-

механіка», зокрема в курсі навчальних дисциплін 

«Енергоефективні електромеханічні системи та 

технології», «Мікропроцесорні засоби в електротех-

нічних системах», «Програмні середовища MatLab 

та LabVIEW». 

Під час модернізації стенда було прийнято на-

ступні положення: 

 включення джерел штучного освітлення та ко-

мутацію сонячних панелей (послідовне / паралельне 

/ незалежне з’єднання) здійснюється в ручному ре-

жимі безпосередньо на стенді або дистанційно, на-

приклад, з використанням програмованого логічно-

го контролера (ПЛК); 

  при ручній комутації використовуються вимі-

рювальні прилади (амперметри / вольтметри), що 

вбудовані в стенд, а при дистанційній – АЦП, що 

наявне на борту ПЛК; 

 підключення навантаження проводиться анало-

гічно комутації СП і не залежить від обраного ре-

жиму роботи стенда; 

  проведення дослідів з можливістю викорис-

танням програмних засобів моделювання та віртуа-

лізації. 

Розглянемо більш докладно складові частини 

стенда та принцип його роботи. 

На першому етапі було розроблено структурну 

схему стенда, що наведена на рис. 1. 

На другому етапі розробки стенда було обрано 

обладнання виходячи з наявного на кафедрі та у 

вільному продажі: 

 джерело штучного освітлення – необхідно для 

роботи панелей при не достатньому природньому 

освітлені – обрано три галогенні прожектори поту-

жністю Рн=150 Вт. Конструкція прожектора дозво-

ляє змінювати відстань та кут падіння світла на 

сонячні панелі, чим досягається зміна світлового 

потоку, що припадає на панель; 

 сонячна панель компанії «Altek» типу ALM-10M 

з основними параметрами (згідно паспорта вироб-

ника), що подані в табл. 1; 
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Рисунок 1 – Структурна схема лабораторного стенда: 

1 – джерела штучного освітлення; 2 – сонячні 

панелі; 3 – блок живлення; 4 – блоки комутації  

відповідно СП та навантаження в ручному режимі;  

5 – вольт-амперметр панельний; 6 – блоки комутації 

відповідно СП та навантаження в дистанційному 

режимі; 7 – вимірювальний пристрій на основі ПЛК; 

8 – блок навантажень; 9 – ПЛК 

 

Таблиця 1 – Основні параметри  

сонячної панелі ALM-10M 

Параметр Значення 

Клас сонячної панелі А 

Максимальна потужність сонячної 

панелі 

10 Вт 

Допустиме відхилення потужності 

панелі 

+/- 3 % 

Напруга в точці максимальної  

потужності 

17,6 В 

Струм в точці максимальної  

потужності 

0,57 А 

Напруга холостого ходу 22,6 В 

Струм короткого замикання 0,61 А 

Максимальна напруга в колі  

елементів, що під’єднані до панелі 

715 В 

Температурні характеристики  

Номінальна робоча температура 45 °С 

Коефіцієнт втрати потужності при 

нагріві сонячної панелі 

0,5 % на 

1°С 

Граничні температурні параметри 

панелі 

від –40 °С 

до +80 °С 

Габарити, мм 291х361х25 

Вага, кг 1,4 

Клас захисту ІІ 

 

 вимірювальна апаратура виконана у вигляді 

панельного електронного вольт-амперметра типу 

DSN-VC288, діапазон виміру якого складає: по на-

прузі від 0,1–100 В, за струмом 0,01–9,99 А. 

 в якості навантаження використано три елеме-

нти різної потужності, що розраховані на напругу 

живлення 12 В: світлодіодна стрічка номінальною 

потужністю 7 Вт; вентилятор з електродвигуном 

номінальною потужністю 2,5 Вт;  світлодіодна лам-

па потужністю 1,7 Вт (діапазон робочої напруги  

12–60 В, що забезпечується вбудованим драйвером); 

 джерело живлення, клемники, тумблери та 

провідники, що необхідні для комутації обраного 

обладнання. 

Процес вибору оптимального ПЛК для стенда 

«Комплекс Solar Panels» виявився достатньо склад-

ним завданням, що обумовлено наявністю на ринку 

країни значної кількості різноманітних контролерів 

з майже однаковими технологічними параметрами й 

опціями, але з різноманітною ціновою політикою. 

Спираючись на критерії та вимоги до вибору ПЛК, 

що висвітлені в роботах [14, 15], автори зупинились 

на обладнанні вітчизняного виробника – компанія 

«ОВЕН». Одними з засадних факторів вибору 

останньої стали наявність технічної підтримки фор-

мату 24/7, демократичне ціноутворення, наявність 

власного навчального центру та постійно діючої 

програми підтримки вищої школи. 

З урахуванням вищесказаного та з метою візуалі-

зації роботи стенда, авторами було обрано сенсор-

ний панельний контролер СПК107, що призначений 

для створення автоматизованих систем управління 

технологічними процесами в різних галузях проми-

словості. За принципом роботи СПК107 об’єднує 

функції вільно програмованого логічного контроле-

ра та сенсорної панелі оператора, тобто являє собою 

пристрій класу людино-машинний інтерфейс. Про-

грамування СПК107 (підтримує 5 мов програмуван-

ня) та налаштування візуалізації здійснюються в 

єдиному середовищі CODESYS 3.5, що значно 

спрощує та скорочує терміни створення проекту і 

робить його сумісним з усіма пристроями, програ-

мування яких здійснюється в CODESYS. Основні 

технічні характеристики СПК107 подані в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Основні технічні характеристики 

СПК107 

Параметр Значення 

Процесор  

32-розрядний  

RISC-процесор Samsung 

ARM 926EJ, 400 МГц 

Діагональ екрану та 

роздільна здатність 
7 дюймів, 800х480 

Вид сенсорної  

матриці 

TFT, сенсорний, резис-

тивний РК дисплей 

Комунікаційні  

інтерфейси 
два RS-232/RS-485 

Мережеві протоколи 
Modbus ASCII, Modbus 

RTU та ОВЕН 

Режим роботи за  

протоколом Modbus 
master 
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СПК107 не має вбудованих дискретних та анало-

гових входів/виходів, тому додатково було обрано 

модулі розширення: модуль дискретних виходів та 

модуль аналогових входів. Відповідно до технологі-

чних завдань роботи стенда (зазначено в табл. 5) 

обрано модулі серії МХ110 з функцією автовизна-

чення протоколу обміну МВ110-224.8А та  

МУ110-224.16Р, основні технічні характеристики 

яких зведено до табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Основні технічні характеристики 

модулів розширення МХ110 

Параметр 
Тип модуля розширення 

МВ110-224.8А МУ110-224.16Р 

Тип та кількість 

входів / виходів 

аналоговий 

вхід (AI), 

8 шт. 

дискретний 

вивід (DO),  

16 шт. 

Основні характе-

ристики входів / 

виходів 

0…5 мА, 

0(4)…20 мА, 

0…1 В, 

0…2000 Ом, 

клас точності 

0,5/0,25 

електромагніт-

ні реле зі стру-

мом контактів 

до 3 А напру-

гою 250 В 

Інтерфейс зв’язку 

з Майстром мере-

жі та швидкість 

обміну даних 

RS-485 

максимальна 115200 біт/с 

Протокол зв’язку, 

що використову-

ється для переда-

вання інформації 

ОВЕН; Modbus-RTU;  

Modbus-ASCII 

Режим роботи за 

протоколом 

Modbus 

тільки slave 

 

Налаштування СПК107 та модулів розширення 

на сумісну роботу виконується відповідно засобами 

вбудованого конфігуратора СПК та програмою 

«Конфігуратор М110» та докладно описані, напри-

клад, в [16] і не є предметом обговорення в даній 

роботі. 

Третій етап передбачав монтаж стенда, на підс-

таві прийнятої раніше структурної схеми (рис. 1), з 

можливістю в ручному режимі знімати параметри 

його роботи. Загальний вигляд (фотографія) стенда з 

позначенням його складових елементів, що описані 

вище, наведено на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 – Загальний вигляд (фотографія) стенда 

«Комплекс Solar Panels» 

 

Для проведення дослідів необхідно: 

1. Під’єднати стенд до джерела живлення на-

пругою 220 В (стандартна розетка). 

2. Подати живлення на вимірювальні прилади, 

для чого необхідно перевести тумблер «живлення 

приладів» в положення «джерело». 

3. Провести заміри напруги холостого ходу та 

струму короткого замикання для варіантів з’єднання 

панелей, що подані в табл. 4. Заміри виконати при 

різному положенні джерел штучного освітлення: 

змінюючи відстань та/або кут освітлення панелі(ей). 

Для збільшення точності вимірів доцільно провести 

досліди тричі з наступним усередненням результа-

тів. 

Комутацію панелей та відповідного вимірюваль-

ного прилада виконати за допомогою провідників-

перемичок з обов’язковим збереженням полярності 

підключення, що відповідає кольору клем та прові-

дників. 

4. Провести заміри напруги та струму (при різ-

них положеннях джерела штучного освітлення) для 

варіантів підключення панелейна різне навантажен-

ня згідно комбінацій, що наведені в табл. 5. За 

отриманими даними побудувати ВАХ-ки. 

 

Таблиця 4 – Усереднені значення струмів короткого замикання та напруг холостого ходу  

 

Параметр 

Номер панелі(ей) та тип з’єднання 

І ІІ ІІІ І, ІІ І, ІІІ ІІ, ІІІ І, ІІ, ІІІ 

незалежне 
паралельно 

послідовно 

КЗ
І , А 0,10 0,11 0,11 

0,18 0,18 0,20 0,35 

0,19 0,8 0,19 0,20 

ХХ
U , В 20,1 20,8 20,9 

20,8 20,9 21,0 21,1 

41,7 41,5 41,6 59,2 
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Таблиця 5 – Варіанти підключення 

панелей – тип навантаження 

З’єднання панелей Навантаження 

Будь-яка одна панель 

– світлодіодна 

стрічка; 

– вентилятор; 

– світлодіодна 

лампа 

Будь-які дві панелі з’єднані 

паралельно 

Три панелі з’єднані паралельно 

Будь-які дві панелі з’єднані 

послідовно 

Три панелі з’єднані послідовно 

 

Зведена таблиця вимірів має громіздкий та 

об’ємний вигляд, тому в даній роботі не наводиться. 

Автори обмежуються поданням, в якості прикладу, 

графічною інтерпретацією одного з дослідів, що 

являє собою ВАХ (рис. 3) для варіанту «одна па-

нель-світлодіодна стрічка». 

На четвертому етапі реалізована робота стенда 

в режимі автоматичної фіксації електричних пара-

метрів на базі обраного контролера СПК107 та мо-

дулів розширення. На рис. 4 наведена принципова 

схема стенда, що включає дві паралельно працюючі 

ланки – для ручної та дистанційної комутації облад-

нання. Ручна комутація, як зазначалось вище, про-

водиться за допомогою провідників-перемичок, а 

дистанційна реалізована на базі релейної частини 

модуля МУ110-224.16Р: контакти К1 – К10 відпові-

дають за комутацію сонячних панелей; К11 – К13 – 

за включення джерел штучного освітлення; К14 – 

К16 – за комутацію навантаження. З виводів А1, А3, 

А5, А7 через дільники напруги, а з виводів А2, А4, 

А6, А8, що під’єднані до шунтів Ш1 – Ш4, пода-

ються сигнали на аналогові входи модуля  

МВ110-224.8А для виміру відповідно напруги та 

струму. 

 

 

Рисунок 3 – Експериментальна ВАХ 

 

Враховуючи невелику діагональ екрану СПК107 

(7 дюймів) передбачено два графічні вікна: початко-

ве – «вікно завдань» (рис. 5) та допоміжне – «вікно 

вимірювань» (рис. 6). Згідно табл. 4 та табл. 5 стенд 

передбачає 55 можливих варіантів комутацій СП та 

навантажень, які вибираються у початковому графі-

чному вікні. В цьому ж вікні є можливість, в разі 

потреби, незалежного включення джерел штучного 

освітлення. 
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Рисунок 4 – Принципова схема стенда 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 4/2018 (44) 

74 

 

Рисунок 5 – Вікно завдань режимів роботи стенда 

 

 

Рисунок 6 – Вікно вимірювань 

 

За прайсами на кінець 2018 року собівартість 

стенда, без урахування проектних і монтажних ро-

біт, що виконані авторами даної роботи за підтрим-

ки студентів в аудиторний та позааудиторний час, 

склала майже 20000 грн. Зрозуміло, що зазначена 

сума є вагомою і виступає «інгібітором» для певних 

закладів освіти при розгляді питання про оновлення 

або закупівлю нового лабораторного обладнання. 

Крім того, проведення лабораторних робіт на фізич-

ному стенді «прив’язує» студента до реального  

обладнання, що значно звужує можливості сучасних 

технологій в освіті. Частково вирішує дану пробле-

му розбудова віртуальних лабораторних стендів, які 

звісно виконують роль навчального інструмента, але 

не дають практичних навичок роботи з обладнан-

ням. 

Виходячи з вищесказаного, на п’ятому етапі ав-

торами було розроблено імітаційну модель стенда. 

Аналіз наукової літератури показав, що наразі пере-

важна більшість моделей роботи СП реалізовані в 

програмному пакеті MatLab і подані, наприклад, в 

роботах [17–20]. Представлені моделі СП є базови-

ми для математичного моделювання та були покла-

дені в основу «Програмного комплексу Solar Pa-

nels». Комплекс зберіг тенденції до візуалізації ро-

боти фізичного стенда і побудований в середовищі 

розробки прикладних програм LabVIEW. Ідеологіч-

но пакет LabVIEW близький до SCADA-систем, але 

на відміну від останніх орієнтований на вирішення 

завдань не стільки в галузі автоматизованих систем 

управління, скільки в галузі систем наукових дослі-

джень. 

Не вдаючись до технічної та математичної реалі-

зації, на рис. 7 представлено вікно віртуального 

стенда, що в повній мірі повторює можливості вище 

описаного фізичного стенда. Серед особливостей 

його роботи слід відзначити: врахування температу-

ри СП, що додатково вимірюється пірометром; по-

будова двох накладених ВАХ: перша за розрахунко-

вими даними, друга за апроксимованими з можливі-

стю вибору кількості вузлів апроксимації; збере-

ження отриманих ВАХ в зовнішній графічний файл. 

До недоліків віртуального стенда слід віднести 

спрощену модель СП, покладену в основу його ро-

боти, і як наслідок – ідеалізовані ВАХ, що приблиз-

но відповідають експериментальній характеристиці 

наведеній вище. 

 

 

Рисунок 7 – Інтерфейс головного вікна «Програмного комплексу Solar Panels» 
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Зазначимо, що наявність у СПК107 другого ко-

мунікаційного інтерфейсу RS-485, що не використо-

вується в стенді, дозволяє підключити останній до 

будь-якого ОРС-сервера та SCADA-системи або 

скористатися вбудованими засобами LabVIEW. Це 

дозволить провести подальшу модернізацію стенда з 

можливістю, наприклад, дистанційного та/або авто-

матизованого керування стендом, збереженням да-

них, побудови сімейств ВАХ, передачі даних до 

офісних та математичних пакетів для подальшої 

обробки результатів досліджень, тощо. 

ВИСНОВКИ. 1. Концепція розробленого стенда 

спрямована на підвищення професійної підготовки 

інженерів-електромеханіків і включає практичні 

питання, пов’язані з вивчення характеристик соняч-

них панелей, програмуванням логічних контролерів, 

принципами побудови дистанційних систем мікроп-

роцесорного управління об’єктами. 

2. Виконана робота відповідає Закону України 

«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2012, № 19-20, ст.166), а саме Статті 4 «Стратегічні 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності на 

2011-2021 роки», пункту 1) освоєння нових техноло-

гій транспортування енергії, впровадження енергое-

фективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєн-

ня альтернативних джерел енергії. 
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COMPLEX STAND-IMITATOR FOR OPERATING CHARACTERISTICS RESEARCH 

OF SOLAR PANELS 

S. Bondarevskyi, O. Danileyko 

Kryvyi Rih National University 

vul. Vitaliya Matusevicha, 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine. E-mail: kafem.knu@gmail.com 

Purpose. The work is devoted to the synthesis of an integrated laboratory simulator stand, designed to study the 

electrical characteristics of solar panels and to learn how to work with programmable logic controllers. Methodology. 

The stand consists of three solar panels, sources of artificial lighting to change the illumination of the panels over a 

wide range, panel measuring devices, three types of load. Switching panels and loads is possible both in manual mode 

using jumper wires and remotely using the touch panel controller СПК107. The information system is based on the 

common RS-485 network interfaces and the Modbus protocol. A virtual analogue of the stand is presented using the 

LabVIEW application development environment. Results. The developed stand allows to analyze the operation of solar 

panels in different modes with changing lighting conditions. A software device based on the СПК107 controller with 

additional modules of discrete outputs and analog inputs allows you to remotely assemble the connection circuit of the 

panels and fix the electrical parameters. Programming and setting up the visualization of СПК107 is performed in the 

unified programming environment CODESYS 3.5. The experimental and calculated volt-ampere characteristics for one 

of the stand operation options are presented: “one panel-LED strip”. Originality. The developed structure of the stand 

makes it possible to conduct research for 55 variants of switching equipment, including the main modes of operation of 

solar panels – the idle mode and short circuit. The touch screen controller allows to remotely control the connection 

scheme of solar panels and the load, as well as record the results of research. The structure and components of the de-

veloped stand were chosen to ensure high flexibility and possibilities for further modernization of the functional needs 

of the system. Practical value. The concept of the developed stand is aimed at enhancing the professional training of 

electrical engineers and includes practical issues related to the study of solar panel characteristics, programming logic 

controllers, principles of building local and remote systems for microprocessor control of industrial facilities. Refer-

ences 20, figures 7. 

Key words: laboratory bench, solar panels, characteristics, PLC, СПК107. 
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