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    Об’єкт дослідження: теплові процеси під час роботи муфельної печі.
Предмет дослідження: розробка апаратних рішень і програмних засобів
формування ефективних режимів роботи муфельної печі.
Метод дослідження: при вирішенні поставлених задач використовувались 
загальні методи схемотехніки, імітаційного моделювання та оптимізації.
  Дослідження та оптимізація теплових режимів є одною з найважливіших задач 
теорії та практики металургійного виробництва.
Основу досліджень теплових режимів нагріву складають задачі чисельного
моделювання, які використовують рівняння теплопровідності, різноманітні
види початкових та граничних умов. Однак, не дивлячись на добре
розвинений математичний апарат процесів нагрівання, тематика робіт,
пов’язаних з оптимізацією просторових об’єктів, досі залишається
актуальною.
      Розроблено апаратне та програмне забезпечення, яке дозволяє
підвищити ефективність роботи муфельної печі та оптимально керувати її
нагрівом.
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                                              ABSTRACT

Zeglatiy G. COMPUTERIZED CONTROL SYSTEM OF THE MUFFLE
FURNACE WITH OPTIMIZED HEATING MODE. – Master's thesis. –
Kremenchug, 2018. – 173 p., 44 fig., 20 tab., 6 add., 29 sources.
Object of study: thermal processes during operation of the muffle furnace.
Subject of research: development of hardware solutions and software tools
for the formation of effective operating modes of the muffle furnace.
Method: in dealing tasks common methods of the theory of electric drive,
mathematical modeling, optimal control systems and methods for optimizing
control algorithms.
Research and optimization of thermal conditions is one of the most
important tasks of the theory and practice of metallurgical production. The study of
thermal heating regimes is based on the problems of numerical modeling, which
use the heat equation, various types of initial and boundary conditions. However,
despite the well-developed mathematical apparatus of heating processes, the topics
of work related to the optimization of spatial objects are still relevant.
Developed hardware and software that allows you to increase the efficiency
of the muffle furnace and optimally manage its heating.

MUFFLE FURNACE, OPTRON THYRISTORS, ATMEGA16, FECHRAL,
CHROMEL-ALYUMEL, ALGORITHM PROTEUS 8.1 PROFESSIONAL,
DEIKSTRA


