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Tóm tắt: 
 

Hoạt động của pin mặt trời phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện môi trường xung quanh như nhiệt 
độ, bức xạ và hiện tượng che khuất là nguyên nhân chính gây tổn thất công suất đầu ra của pin. 
Bài viết này nghiên cứu về sự ảnh hưởng của đi-ốt bypass đến đặc tính của pin khi xảy ra hiện 
tượng che khuất hoàn toàn và đề xuất các mô hình cấu hình đi-ốt bypass khác nhau để khắc phục 
và nâng cao hiệu suất hoạt động của pin mặt trời (PV). Ở đây, tác giả mô phỏng các đặc tính I-V, 
P-V của pin thực tế đó là loại pin CS6X-310P do Canada sản xuất bằng phần mềm Pspice. Dựa 
vào kết quả mô phỏng là họ các đường đặc tính I-V, P-V để xác định được ưu nhược điểm của 
từng loại cấu hình đi-ốt bypass cũng như khả năng sử dụng của nó trong thực tế. 
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Abstract: 
 

Operation of solar cell depends on the ambient environmental conditions such as temperature, 
radiation and shading phenomenon is the main cause of loss to the output power. This article 
gives some brief information  regarding the effects of bypass diodes on solar photovoltaic 
characteristics when complete shading happens and the model recommends different 
configuration bypass diodes to overcome this phenomenon and enhance operational performance 
of solar cells also photovoltaic (PV) cells. Here, the authors simulates the I-V, P-V 
characteristics of real P. It is CS6X-310P made in Canada by using Pspice software. Based on 
the simulation results are I-V and P-V curves, to determine the advantages and disadvantages of 
each type of bypass diode configuration as well as its ability in real life. 
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