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РЕФЕРАТ
Кваліфікаційна

робота

магістра

на

тему

«Розробка

системи

водопостачання ділянки дачного кооперативу з використанням ВЕУ»
включає в собі пояснювальну записку, яка містить 80 сторінки формату А4,
23 рисунки, 17 таблиць, 24 використаних джерела, 10 слайдів електронної
презентації, 3 додатки.
Ключові

слова:

відновлювані

джерела

енергії,

водопостачання,

вітронасосна установка, вітроенергетичні установки, ефективність, дачна
ділянка.
В оглядовій частині були розглянуті вимоги до організації комунікацій
на дачній ділянці.
В методичній частині для визначення системи водопостачання дачної
ділянки на основі енергії вітру розглянута методика розрахунку навантажень
та розрахунку генеруючи потужностей.
В дослідницькій частині наведений основний опис об’єкту, визначено
природній вітроенергетичний потенціал, визначено добову потребу у воді та
добове надходження води завдяки вітронасосній установці.
В економічній частині проведено розрахунки економічних показників.
В частині «Охорона праці» розглянуті питання охорони праці та
техніки безпеки під час роботи з вітровими установками.
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