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РЕФЕРАТ
Кваліфікаційна робота на тему: «Моделювання роботи мережевої
фотоелектричної станції у Matlab/Simulink» включає в себе пояснювальну
записку та графічну частину. Пояснювальна записка містить 68 сторінок
формату А4, 41 рисунок, 3 таблиці, 42 використаних джерела, 1 додаток.
Графічна частина містить 12 слайдів електронної презентації.
Об’єктом дослідження в роботі є мережева фотоелектрична станція.
Предметом дослідження в роботі є Matlab/Simulink модель мережевої
фотоелектричної станції.
Мета роботи – аналіз особливостей роботи мережевої фотоелектричної
станції на основі її моделі у графічному середовищі Matlab/Simulink.
У результаті виконання кваліфікаційної роботи розроблені моделі у
Matlab/Simulink що дозволяють аналізувати вольт-амперні та вольт-ватні
характеристики стрінга фотоелектричних модулів в умовах часткового
затінення, а також мережевої фотоелектричної станції. Проведено аналіз
роботи фотоелектричної станції в умовах часткового затінення та при різній
частці її потужності в локальній електроенергетичній системі.
Розглянуто питання охорони праці під час проведення моделювання на
персональному комп’ютері.
Ключові

слова:

Фотоелектричний

модуль,

Точка

максимальної

потужності, Мережева фотоелектрична станція, Моделювання, Часткове
затінення.
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