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                                                     РЕФЕРАТ

    Магістерська атестаційна робота містить: 81 с., 19 рис., 20 табл., 40
джерел.
    Об'єкт дослідження – процеси керування температурою і вологістю в
холодильних установках зберігання харчових продуктів.
   Предметом дослідження є модель нечіткої системи керування температурою і 
вологістю для забезпечення належних показників мікроклімату в установках 
зберігання харчових продуктів в умовах нестаціонарності процесу.
    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 автоматизації та підвищені ефективності
зберігання харчових продуктів в холодильних установках.
    Кліматичні параметри зберігання харчових продуктів описуються
температурою зовнішнього повітря, температурою і вологістю повітря
технологічного приміщення. Визначені діапазони зміни кліматичних
параметрів для зберігання продукції на підприємстві «САМТЕК-Сервіс».
Проведена фазифікація процесів керування. Визначені лінгвістичні змінні, їх
терми, функції приналежності. Розроблена база правил для системи нечіткого
керування.
   Розроблена Matlab-модель системи нечіткого керування технологічним 
процесом. З використанням засобів пакета Fuzzy Logіc Toolbox розроблена 
функція розширення пакета для моделювання спеціальних функцій
приналежності. Отримана модель системи дозволяє підтримувати на заданому
рівні параметри зберігання харчової продукції при зміні температури
зовнішнього повітря.

ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НЕЧІТКИЙ РЕГУЛЯТОР, БАЗА
ПРАВИЛ



                                                       ABSTRACT

    Master's attestation work contains: 81 p., 19 fig., 20 tables, 40 sources.
The object of the study is control processes of temperature and humidity in
refrigeration storage for food products conservation.
    The subject of the study is model of fuzzy control system for temperature and
humidity to provide proper indicators of microclimate in food storage at conditions of
unsteadiness of the process.
    In the course of research, methods based on the use of a generalized analysis of
modern literary sources, methods of automatic control, fuzzy logic, modeling of
dynamic systems in specialized software packages are used.
    The purpose of the work is to automate and increase efficiency of storage of
food products in refrigeration storage.
   Climatic parameters of food storage are described by the temperature of the
outside air, temperature and humidity of the air at food storage. The ranges of
changes of climatic parameters for storage of "SAMTEK-Service" products are
determined. Phase-out of control processes is carried out. Linguistic variables, their
terms, belonged functions are defined. The rules base for a fuzzy control system is
developed. Matlab-model of the fuzzy control system of the technological process is
developed. Using the Fuzzy Logic Toolbox package, a packet extension feature was
developed to simulate the special belonged functions. The obtained model of the
system allows to maintain the given level parameters of storage at change of outside
air temperature.
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