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РЕФЕРАТ

    Метою роботи є удосконалення системи віддаленого збору 
параметрів для цифрових вимірювачів ТРМ 200, за рахунок 
використання мережі Ethernet та додаткових перетворювачів 
інтерфейсів.
    Задачею роботи є розробка автоматизованої системи 
віддаленого збору параметрів для цифрових вимірювачів ТРМ 
200:
    1. Провести аналіз існуючих методів та систем віддаленого 
збору технологічних параметрів;
    2. Виконати моделювання системи автоматичної стабілізації 
температури сушильного столу;
    3. Розробити схему електричну структурну пристрою 
віддаленого збору параметрів;
4. Розробити інтерфейс користувача для контролю параметрів 
системи та описати етапи налаштування регуляторів та модулів 
зв’язку.

МІКРОКОНТРОЛЕРНА СИСТЕМА ,ТЕМПЕРАТУРА,  ПІД- 
РЕГУЛЯТОР, МІКРОКОНТРОЛЕР



ABSTRACT

    The aim of work is an improvement of the system of remote 
collection of parameters for the digital measuring devices of ТРМ 
200, due to the use of network of Ethernet and additional 
transformers of interfaces.
    The task of work is development of CAS of remote collection of 
parameters for the digital measuring devices of ТРМ of 200:
1. To conduct the analysis of existent methods and systems of remote
collection of technological parameters;
2. To execute the design of the system of the automatic stabilizing of
temperature of drying table;
3. To work out a chart electric structural of device of remote 
collection of parameters;
4. To work out a man-machine interface for control of parameters of 
the system and describe the stages of tuning of regulators and 
modules of connection.

    MC SYSTEM, TEMPERATURE, ПІД-РЕГУЛЯТОР, 
MICROCONTROLLER


