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                                                              РЕФЕРАТ
 
   Магістерська атестаційна робота містить: 65 с., 33 рис., 5 табл., 18 джерел.
   Об'єкт дослідження – процеси формування керуючих впливів для техноло-
гічних установок з безперервною подачею енергії та сировини.
  Предметом дослідження є модель екстремальної системи керування техно-
логічними установками безперервної дії для пошуку статичних режимів, що ма-
ють максимальну ефективність.
   При виконанні досліджень використані методи, що на використанні узага-
льнюючого аналізу сучасних літературних джерел, системного аналізу, теорії
ефективного керування, методів оптимізації, моделювання динамічних систем у
спеціалізованих програмних пакетах.
   Метою роботи є підвищення ефективності технічних процесів з урахуван-
ням продуктивності операцій і якості вихідної продукції.
   Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні задачі: аналіз підходів
до формування критеріїв якості для оптимізації процесів управління; аналіз ме-
тодів оптимізації систем управління з урахуванням вимог максимальної ефекти-
вності; вибір і модифікація моделі екстремальної системи управління, що врахо-
вує вимоги максимальної ефективності; складання контрольних прикладів і мо-
дельних досліджень процесу оптимізації режимів сушіння; розробка алгоритмі-
чних і програмних рішень.
   Удосконалено модель екстремальної системи керування процесом однос-
тадійної безперервної обробки сировини, що відрізняється застосуванням спеці-
алізованого критерію ефективності з урахуванням продуктивності операцій, ви-
трат, часу операції та якості вихідної продукції., що дозволяє провести 
глобальну оптимізацію режимів роботи технологічної установки.
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                                                         ABSTRACT

    Master's attestation work contains: 65 p., 33 fig., 5 tabl., 18 sources.
The object of the research is the processes of formation of controlling influences
for the technological installations with the continuous supply of energy and raw
materials.
     The subject of the study is the model of the extreme control system of continuous
devices for finding the static rhythms that have maximum efficiency.
   When doing research used methods that use generalized analysis of modern
literature, systems analysis, the theory of efficient management, optimization 
methods,
and simulation dynamic systems in specialized software packages.
    The aim of the work is to increase the efficiency of technical processes with
regard to the performance of operations and the quality of output products.
To achieve the goal, the following tasks are solved: analysis of approaches to the
formation of quality criteria for optimizing management processes; analysis of 
methods
for optimizing control systems taking into account the requirements of maximum
efficiency; selection and modification of the model of an extreme management 
system
that takes into account the requirements of maximum efficiency; compilation of 
control
examples and model research of the process of optimizing drying regimes;
development of algorithmic and software solutions.
The model of extreme control systems process-stage continuous processing of
raw materials, different application of specialized efficiency criterion based
productivity-ness operations costs, the transaction and the quality of the original
product. That pre-makes it possible to conduct global optimization of technological
mustache-power unit.
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