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РЕФЕРАТ

    Магістерська атестаційна робота містить: 83с., 16 рис., 1 табл., 22 джерел.
   Об'єктом дослідження є процеси керування опалення виробничих
приміщень засобами газових інфрачервоних обігрівачів
   Предмет дослідження є модель автоматизованої системи керування
опаленням виробничих приміщень на базі програмовано-логічного контролеру
Siemens S7-1200 і SCADA WinCC.
   При виконанні досліджень використані методи, що базуються на використанні
узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел, методів автоматичного 
керування, нечіткої логіки, моделювання динамічних систем у спеціалізованих 
програмних пакетах.
   Мета роботи полягає у зменшені витрат на опалення, підвищення
безпеки процесу роботи обладнання та автоматизації процесу опалення.
   Виконано розробку моделі обробки технологічної інформації, для
ефективного керування системою.
   Виконано розробку програмного забезпечення для PLC, та панелі
оператора, для більш зручного та ефективного керування системою опалення
ливарного цеха.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:  ОПАЛЕННЯ, АСУ ТП, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ПЛК, ПГЗКа



ABSTRACT

   Master's attestation work contains: 83 p., 16 fig., 1 tables, 22 sources.
   The object of the research are the processes of controlling the heating of
industrial premises by means of gas infrared heaters
   The subject of the study is a model of an automated control system for
industrial premises heating based on the programmable logic controller Siemens S7-
1200 and SCADA WinCC.
In carrying out the research, methods based on the use of generalized analysis
of modern literary sources, methods of automatic control, fuzzy logic, modeling of
dynamic systems in specialized software packages were used.
   The purpose of the job is to reduce heating costs, improve the safety of
equipment operation and automate the heating process.
   The technological information processing model has been developed to
effectively manage the system.
   Software for PLC and operator panel has been developed for more convenient
and efficient control of the foundry heating system.
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