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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота на тему «Визначення параметрів автономної 

фотоелектричної системи для потреб бджолярства» включає в собі 

пояснювальну записку та графічну частину. Пояснювальна записка містить 86 

сторінок формату А4, 24 рисунки, 22 таблиці, 40 використаних джерел, 3 

додатки та  ____ слайдів електронної презентації. 

Ключові слова: автономна фотоелектрична система, енергетичний 

потенціал сонячного випромінювання, енергоспоживання, визначення, 

параметри. 

Дана робота присвячена визначенню енергетичних та економічних 

параметрів автономної фотоелектричної системи для ізольованої від 

централізованих електромереж пересувної пасіки, визначенню її 

оптимального складу для забезпечення енергопотреб споживачів постійного 

струму. 

У розділі «Економічна частина» наведено розрахунок економічних 

показників автономної фотоелектричної системи енергозабезпечення 

пересувної пасіки. 

У розділі «Охорона праці» наведено розрахунок штучного освітлення 

робочого місця оператора ПК та визначено економічну ефективність 

поліпшення умов праці за інтегральним показником працездатності.  
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