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У процесі виконання було розглянуто принципи роботи пристрою та
виконувані ним функції,синтезовані структурна, функціональна 
принципова схеми, зроблений аналіз конструкції окремих блоків.
 Виконані розрахунки підтверджують працездатність
 та надійність розробленого  пристрою.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: сонячна батарея,сонячна енергія,трекери горизонтальні,
вертикальні,нахилені.

 

In the process of implementation, the principles of the device operation and
functions performed by it were examined, the structural, functional and schematic

diagrams were synthesized, the design of individual units was analyzed. The
performed calculations confirm the operability and reliability of the developed

device.                                                                                                              


