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Реферат

Мета роботи – розробка блоку керування для пастеризації молока на
підприємствах. Підвищення рівня автоматизації молочної промисловості має
величезне значення для процесу поліпшення якості молочних продуктів,
оптимального використання виробничих ресурсів, економії енерговитрат
підприємства молочної промисловості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: блок керування,структурна,функціональна схема,елементна
база,радіоприймач,молочна промисловість

Abstract

The purpose of the work is to develop a control unit for pasteurization of milk
at enterprises. Increasing the level of automation of the dairy industry is of great
importance for the process of improving the quality of dairy products, optimal use of
productive resources, and energy saving in the dairy industry.


