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Управління проектами розробки автоматизованих та автоматичних систем 

керування параметрами технологічних процесів для систем централізованого 

теплопостачання (СЦТ) є актуальними науково-технічними завданнями 

державної політики у сфері теплопостачання [1]. 

Проектування (від латин. projectus, буквально — кинутий вперед), процес 

створення проекту — прототипу, прообразу передбачуваного або можливого 

об'єкту, стану.  

Розрізняють етапи і стадії проектування, що характеризуються певною 

специфікою. Існуюча область проектування постійно розширюється, разом з 

традиційними видами проектування почали складатися самостійні напрями 

проектування систем, технологічних процесів, організацій і ін.  

Автоматизація проектування – застосування ЕОМ, загального і 

спеціального математичного забезпечення для проектування процесів 

виробництва, систем управління, споруд, промислових і обчислювальних 

комплексів і т. п. Методи і засоби автоматизації проектування різні і залежать 

від характеру і призначення проектованого об'єкту. Найбільш відчутні 

результати отримують при автоматизації проектування складних технічних 

систем (до яких належить СЦТ) і споруд.  

Для розробки систем автоматизованого та автоматичного керування 

параметрами технологічних процесів СЦТ були проведені пасивні 

експерименти на її об’єктах. При обробці результатів цих експериментів були 

розроблені методи та алгоритми для автоматизації проектування вказаних 

систем СЦТ, які сприяють підвищенню ефективності експлуатації СЦТ і 

удосконаленню керування параметрами технологічних процесів для її об'єктів 

[2-4].  



В результаті проведених досліджень для об'єктів СЦТ було виконано 

проектування функціональних схем автоматизації технологічних процесів 

для її об’єктів з використанням сучасних контрольно-вимірювальних приладів і 

засобів автоматизації, зокрема мікропроцесорного контролера [5]. 
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