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РЕФЕРАТ

    Магістерська атестаційна робота містить: 77 с., 32 рис., 25 джерел.
    Об'єкт дослідження – процес перетворення сонячної енергії в умовах
недостатнього освітлення..
     Мета роботи – підвищення ефективності сонячної станції шляхом
удосконалення методів позиціювання сонячної панелі та заряду акумуляторної
батареї.
    Для досягнення поставленої мети було виконана аналіз систем
перетворення сонячної енергій та систем зберігання електричної енергії яка
виробляється позиціюванням сонячною станцією; сонячної станції;
дослідження системи управління системи заряджання акумуляторної батареї в 
умовах недостатнього освітлення; розроблено алгоритм управління системою 
сонячною станцією в умовах довготривалого затемнення; розроблено 
комп’ютерно-інтегрованої системи управління сонячною станцією;
дослідження роботи комп’ютерно-інтегрованої системи управління сонячною
станцією в умовах недостатнього сонячного освітлення.
     Удосконалено методи позиціювання сонячної батареї та заряду
акумуляторної батареї, що дозволило збільшити ефективність сонячної
установки на 5% в умовах недостатнього освітлення.

СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, МОДЕЛЮВАННЯ,
ПОЗІЦІЮВАННЯ.



                                                           ABSTRACT

      Master certification work contains 77 p., 32 fig., 25 sources.
     The object of the research is the process of transformation of solar energy in
conditions of insufficient lighting.
The purpose of the work is to increase the efficiency of the solar station by
improving the methods of positioning the solar panel and the charge of the battery.
      To achieve this goal, an analysis of the solar energy conversion and storage
systems of the electric power produced by the solar station was performed; research 
of the position management system of the solar station; research of the system of 
charging a battery in conditions of insufficient lighting; the algorithm of system 
control by the solar station in the conditions of long-term eclipse is developed; a 
computer-integrated solar system control system was developed; Research of the 
work of the computer- integrated system of control of the solar station in conditions 
of insufficient sunlight.
     The methods of positioning the solar battery and the charge of the battery have
been improved, which allowed to increase the efficiency of the solar installation by 
5% in low light conditions.

SOLAR ENERGY, MATHEMATICAL MODEL, MODELING, POSITIONING.


