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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота на тему: «Розробка аналітичної залежності 

параметрів точки максимальної потужності фотоелектричного модуля» 

включає в себе пояснювальну записку та графічну частину. Пояснювальна 

записка містить 106 сторінок формату А4, 31 рисунок, 10 таблиць, 86 

використаних джерел, 1 додаток. Графічна частина містить 12 слайдів 

електронної презентації. 

Об’єктом дослідження в роботі є фотоелектричний модуль. 

Предметом дослідження в роботі є залежність параметрів точки 

максимальної потужності від характеристик фотоелектричного модуля та 

умов його експлуатації. 

Мета роботи – розробити явну аналітичну залежність параметрів точки 

максимальної потужності фотоелектричного модуля, перевірити її точність 

та адекватність для задач моделювання систем сонячного 

електрозабезпечення. 

В результаті виконання кваліфікаційної роботи розроблена явна 

аналітична залежність параметрів точки максимальної потужності в 

залежності від умов роботи модуля, показаний високий рівень точності 

моделі та можливість її використання для моделювання  систем 

енергозабезпечення, зокрема у системі MATLAB/Simulink. На основі 

розрахунків продемонстрована економічна доцільність розробки відповідної 

залежності. 

Проведено техніко-економічну оцінку впровадження заходів з охорони 

праці для працівників, що працюють з візуальними дисплейними 

терміналами та екранними пристроями. 
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