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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація виконана на 99 аркушах, 20 рисунках, 14 таблицях, 

8 листів графічної частини, 16 посилань.  

Об’єкт дослідження – Підстанція 330 кВ «Черкаська». 

Предмет дослідження – Автоматизована система управління 

технологічними процесами електричної підстанції 330 кВ. «Черкаська» 

Мета дослідження – Розробка проекту АСУ ТП та порівняння його техніко-

економічних показників з існуючим.  

Розглянуті варіанти оновлення АСУ ТП підстанції. Проведено порівняння з 

існуючим проектом. Вибрано комунікаційне обладнання, пристрої РЗА та 

програмне забезпечення.   

Також була розрахована собівартість даного проекту та описані технічні 

заходи з охорони праці під час встановлення та налаштування АСУ ТП.  

Ключові слова: АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ, АСУ ТП, КОМУТАТОР, КОМУТАЦІЙНЕ 

ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЦИФРОВА ПІДСТАНЦІЯ. 
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ABSTRACT 

The master’s dissertation is executed on 99 sheets, 20 figures, 14 tables, 8 letters of 

the graphic part, 16 references. 

Object of research - Substation 330 kV «Cherkassy». 

Subject of research - Automated control system of technological processes of the 

electrical substation 330 kV. Cherkasy 

The purpose of the research - Development of the ACS system of the TP and 

comparison of its technical and economic indicators with the existing ones. 

The options of updating the control system of the substation are considered. A 

comparison with an existing project has been made. Communication equipment, RIS 

devices and software are selected. 

Also, the cost of this project was calculated and the technical measures of labor 

protection were described during the installation and adjustment of the control system. 

Keywords: AUTOMATED SYSTEM OF MANAGEMENT BY 

TECHNOLOGICAL PROCESSES, ACS TP, COMUTER, COMMUNICATION 

EQUIPMENT, SOFTWARE, DIGITAL SUBSTATION. 


