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Для попудови системи керування було побудовано функціональну схему

насосної  установки,  розглянуте  та  вибране  обладнання  для  керування  ПЧ.

Також,  була  розроблена  структурна  схема  керування,  та  принципова  схема

підключення елементів системи.

У програмній частині роботи розглянуті технології  звя’зку клієнта з серверу,

розроблено алгоритм програмного забезпечення та розроблений користувацікий

інтерфейс
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