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На сучасному етапі розвитку промисловості до багатьох виробництв ставляться високі 
вимоги по надійності, безпеці, економічності та ефективності. Відомо, що більшість аварій 
на виробництвах трапляється через помилки операторів та за відсутності сучасних 
інтегрованих комп’ютерних комплексів, котрі б завадили зробити ці помилки. Тому, 
диспетчерське керування і збір даних (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition) є 
основним і у наш час залишається найбільш перспективним методом автоматизованого 
керування складними динамічними системами. 

SCADA-системи дозволяють в реальному часі реалізувати процес збору інформації про 
об’єкт для її подальшої обробки, аналізу. Необхідність роботи системи в реальному часі 
зумовлена необхідністю безперервного контролю параметрів процесу, а також видачі всіх 
необхідних повідомлень і даних на центральний інтерфейс оператора (диспетчера). Апаратний 
комплекс SCADA - системи має дворівневу структуру. На нижньому рівні знаходяться 
контролери, лічильники та інші пристрої, а на верхньому – мережа робочих станцій. 

На українському ринку представлено багато інструментальних середовищ, які 
дозволяють реалізовувати диспетчерський контроль технологічних процесів.   

Однією з таких систем є середовище ESM 2.1 (Engineering system manager) . Вона 
приваблює невисокою ціною, надійністю та простотою у використанні. 

Система диспетчеризації скловаренної печі, була побудована за допомогою 
інструментального середовища ESM 2.1. Вона являє собою сукупність взаємодіючих 
модулів. Кожен модуль виконує певну функцію. 

При розробці системи диспетчеризації в середовищі ESM 2.1 було: 
- детально проаналізовано технологічний процес виробництва, і встановлені 

параметри, які необхідно відобразити в системі диспетчеризації; 
- з’ясовано стан технологічного обладнання, а також підібрані мікропроцесорні засоби 

для реалізації системи керування; 
- для модулів вводу/виводу встановлені параметри підключеного до системи 

диспетчеризації технологічного обладнання, які представляються в системі у вигляді точок 
диспетчеризації, визначені точки вводу/виводу; 

 - за допомогою базового модуля встановлено зв’язок між точками вводу/виводу й 
точками диспетчеризації; 

 - за допомогою модуля візуалізації розроблена мнемосхема, що являє собою 
динамічне схематичне відображення об’єкта диспетчеризації, засобів управління і 
параметрів  регулювання та контролю в реальному часі; 

 - і на заключному етапі налаштовані модулі архівування, обчислень, SMS, звітів, 
тривог, а також здійсннено підключення модуля протоколювання. 

Таким чином, була створена система диспетчеризації скловаренної 3-х зонної 
регенеративної ванної печі з поперечним розташуванням пальників. Створена система 
диспетчеризації дозволяє: 

- в режимі реального часу спостерігати за технологічними параметрами процесу скловаріння 
та змінювати їх в технологічно допустимих межах за допомогою елементів керування; 

- стежити за станом технологічного обладнання та відслідковувати виникнення 
аварійних ситуацій; 

- зберігати інформацію про хід технологічного процесу та дії оператора; 
- блокувати хибні дії оператора, що підвищує безпеку виробництва; 
- графічно відображати зміну параметрів технологічного процесу варіння скла за 

вказані проміжки часу та інше. 


