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РЕФЕРАТ

    Мета дипломної роботи полягає в автоматизації системи 
управління вентиляцією офісного приміщення на базі 
контролера Segnetics.
   У дипломній роботі отримано наступні результати:
– проведено моделювання системи;
– розроблено схему електричну структурну системи управління;
– розроблено схему функціональну автоматизації;
– розроблено схему електричну з'єднання шафи управління;
– проведено схемотехнічний синтез системи;
– розроблено програмне забезпечення системи.
   Отримані результати роботи відповідають вимогам технічного 
завдання.
   СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ, СИСТЕМА 
ВЕНТИЛЯЦІЇ, МОДЕЛЮВАННЯ



ABSTRACT

   Object of development – automations of control system by 
ventilation of office apartment are on the base of inspector 
Segnetics.
   The thesis received the following results:
– the design of the system is conducted;
– a chart electric structural of control system is worked out;
– a chart functional of automation is worked out;
– a chart electric of connection of management closet is worked out;
– the схемотехнічний synthesis of the system is conducted;
– system software is worked out.
   The obtained results correspond to the requirements of the 
technical specification.
   MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEMS OF ENERGY 
CONSUMPTION,TRANSFERS OF INTERFACES, М-BUS, 
MODELING, QUCS-S, LABVIEW


