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Tóm tắt: 
 

Bài báo đề xuất mô hình mô phỏng tổng quát môđun pin mặt trời sử dụng mô hình một điốt và hai 

điốt trên nền Matlab. Đầu tiên, để tìm kiếm các thông số không được cung cấp bởi nhà sản xuất 

như RS, RP, Ipv, I01 và I02, tác giả đã sử dụng thuật toán lặp dựa vào đường cong không tuyến 

tính tự nhiên I-V và P-V của pin mặt trời. Sự chính xác của mô hình một điốt và hai điốt do tác giả 

đưa ra đã được xác nhận bằng cách so sánh với các thông số do nhà sản xuất cung cấp. Sau đó, mô 

hình 2 điốt được tác giả lựa chọn để thực hiện việc so sánh giữa kết quả mô phỏng với kết quả thí 

nghiệm của một môđun pin mặt trời thực tế có công suất 310 W do Canada sản xuất. Hơn nữa, bài 

báo cũng thảo luận về sự ảnh hưởng của các giá trị điện trở nối tiếp, song song, các thay đổi về 

nhiệt độ, bức xạ đến khả năng làm việc của pin mặt trời.                  

           Từ khóa: Pin mặt trời; Mô hình 1 điốt; Mô hình 2 điốt; Bức xạ; Nhiệt độ; Điều kiện kiểm 
tra tiêu chuẩn..         

Abstract: 
 

This paper proposes a comprehensive simulator developed in Matlab for a photovoltaic (PV) 

module. The main contribution of this work is the use of single and double diode model to 

represent a PV module. To search extra internal parameters that are not provided by the 

manufacturers, such as Rs, Rp, Ipv, I01và I02, we have provided numerical methods, suitably 

implemented to face the nonlinear nature of I-V and P-V curves of the PV output characteristics. 

The accuracy of the simulator using single and double diode models is verified by applying the 

data-sheet from manufacturers. Furthermore, the double-diode modeling approach is thoroughly 

evaluated by comparing the simulation results with the experimental data of a practical 310 W PV 

module unit made in Canada. The paper also focuses on the effects of varying shunt and serial 

resistances and how the photovoltaic module operates in different temperature conditions and 

irradiation levels.    
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