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РЕФЕРАТ

 Мгістерська атестаційна робота містить: 89 с., 37 рис., 6 табл.,
43 джерела.
Об'єкт дослідження – є процеси керування промисловими об'єктами
дискретної дії.
Предметом дослідження є модель програмного забезпечення і алгоритми
контролю валідності дискретних промислових систем керування топковими
агрегатами.
При виконанні досліджень використані методи, що базуються на
використанні узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел, синтез
керуючих алгоритмів як автоматів з пам’яттю за методом таблиць переходів,
моделювання динамічних систем у спеціалізованих програмних пакетах.
Мета ефективності роботи полягає розробки у модулів автоматизації
контролю  валідності та підвищені функціонування дискретних систем 
керування.
Переважна більшість промислових технологічних установок має в своєму
складі компоненти дискретної дії – газова і гідравлічна запірна і регулююча
арматура, транспортні підсистеми, виконавчі пристрої (зокрема, насоси і
вентилятори) які мають два стана – увімкнено і вимкнене, пристрої контролю
граничних значень параметрів процесу, релейні регулятори, релейний захист.
На 1 контур керування безперервним процесом в системах промислової
автоматизації в середньому доводиться 10-60 дискретних сигналів. Тому
актуально підвищувати ефективність розробки модулів контролю валідності
функціонування саме дискретних систем керування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДИСКРЕТНА СИСТЕМА, КОНТРОЛЬ ВАЛІДНОСТІ,
МУЛЬТИАГЕНТНА СИСТЕМА



ABSTRACT

Master certification work contains 89 p., 37 fig., 6 tab., 43 sources.
The object of study - the processes of management of industrial objects of
discrete action.
The subject of the study is a model of software and algorithms for controlling
the validity of discrete industrial control systems by furnace units.
In the course of research, methods based on the use of a generalization analysis
of modern literary sources, synthesis of control algorithms as automata with memory
by the method of transition tables, modeling of dynamic systems in specialized
software packages were used.
The purpose of the work is to automate supervisory control and improve the
effectiveness of developing control modules for the operation of discrete control
systems.
The overwhelming majority of industrial process plants has components of
discrete action - gas and hydraulic shut-off and regulating valves, transport
subsystems, actuators (in particular pumps and fans) having two stages - switched on
and off, devices for monitoring the limit values of process parameters, relay
regulators, relay protection.
On the 1 circuit of the continuous process in industrial automation systems, on
average, 10-60 discrete signals are required. Therefore, it is important to increase the
effectiveness of developing modules to control the validity of the operation of the
very discrete control systems.

KEY WORDS: DISCRETE SYSTEM, CHECK TRANSPARENCY, MULTI
AGENT SYSTEM


