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РЕФЕРАТ

   Об'єкт дослідження – індивідуальний тепловий пункт 
оснащений температурним контролером ECL 310.
   Мета дипломної роботи полягає в реалізації системи 
управління тепловим контролером на базі OPC – серверу.
   У дипломній роботі отримано наступні результати:
– проведено математичне моделювання системи;
– розроблено схему електричну структурну;
– розроблено схему електричну управління насосним агрегатом;
– розроблено схему автоматизації індивідуального теплового 
пункту;
– розроблено програмне забезпечення системи.
   Отримані результати роботи відповідають вимогам технічного
завдання.
   СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ, OPC, 
МОДЕЛЮВАННЯ, SCADA



ABSTRACT

   Object of development – an individual thermal point is equipped 
by a temperature inspector ECL 310.
   The aim of diploma work consists in realization of control system
thermal контролорем on a base OPC - to the server.
   In diploma work next results are got:
– the mathematical design of the system is conducted;
– a chart electric structural is worked out;
– a chart electric of management a pumping aggregate is worked out;
– the chart of automation of individual thermal point is worked out;
– system software is worked out.
   The got job performances answer the requirements of requirement 
specification.
   SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL, OPC, DESIGN, 
SCADA


