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                                                РЕФЕРАТ

    Смірнов О. О. Комп’ютеризована система керування роботою
стрічкового конвеєру на базі мікроконтролера та ПЛК MITSUBISHI. 
     Магістерська робота  Кременчук, 2018.  123 с., 56 рис., 11 табл.,
3 додат., 20 джерел.
    Об’єкт дослідження – процеси автоматизованого керування роботою
стрічкового конвеєру.
     Предмет дослідження – комп’ютеризована система керування роботою
стрічкового конвеєру.
     Мета роботи – підвищення ефективності оволодіння знаннями,
пов’язаними з автоматизацією галузей промисловості і програмуванні
промислових засобів автоматизації, шляхом побудови комп’ютеризованої
системи керування роботою стрічкового конвеєру на базі мікроконтролера та
програмованого логічного контролеру.
    Методи дослідження – .при вирішенні поставлених задач використовувались 
загальні алгоритмічні методи, методи схемотехніки та програмної web-
розробки.
   Розроблено комп’ютеризовану систему керування роботою стрічкового
конвеєру на базі мікроконтролера та ПЛК MITSUBISHI, призначену для
навчання студентів, що вивчають дисципліни, пов’язані з автоматизацією
різних галузей промисловості і програмуванні промислових засобів
автоматизації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА,
СТРІЧКОВИЙ КОНВЕЄР, ПРОГРАМОВАНИЙ ЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЕР,
МІКРОКОНТРОЛЕР.

                                            ABSTRACT
   
   Smirnov O. Computerized control system for the operation of a conveyor
belt based on a microcontroller and a MITSUBISHI PLC. Master thesis. 
Kremenchug, 2018.  123 p., 56 fig., 11 tab., 3 add., 20 sources.
    Object of study – processes of automated control of the work of the
conveyor belt.
   Subject of study – computerized control system for the work of the conveyor
belt.
The goal of the work – increasing the efficiency of mastering the knowledge
associated with the automation of industry and the programming of industrial
automation tools, by building a computerized control system for the operation of a
conveyor belt based on a microcontroller and a programmable logic controller.
Research methods – when solving the problems the general algorithmic
methods, methods of circuit design and software web development were used.
The computerized control system for the operation of a conveyor belt based



on a microcontroller and a MITSUBISHI PLC, designed for training students
studying disciplines related to the automation of various industries and the
programming of industrial automation tools, has been developed.

KEYWORDS: COMPUTERIZED SYSTEM, RIBBON CONVEYOR,
PROGRAMED LOGICAL CONTROLLER, MICROCONTROLLER.


