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                                                             РЕФЕРАТ
    
      Пояснювальна записка дипломної магістерської роботи містить 82
аркушів, 34 рисунків, 8 таблиць, 17 літературних джерел.
    Об'єкт дослідження – процес виробництва пара.
    Мета роботи – підвищення якості процесу генерування пара шляхом
удосконалення системи управління тепловим котлом.
    Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання:
Виконано аналіз технологічного процесу приготування технічного пару
та аналіз методів математичного моделювання елементів парогенератора;
Розроблено математичну модель елементів парогенератора;
Виконано ідентифікацію параметрів парогенератора Е-0,4-0,9ГН;
Розроблено алгоритм керування парогенератором Розроблено програмне 
забезпечення комп’ютерно-інтегрованої системи управління парогенератором 
Е-0,4-0,9ГН; Розроблено комп’ютерно-інтегровану систему управлінням
парогенератором.
    Удосконалено метод управління парогенератором, який відрізняється
застосуванням нечіткої логіки управління системою, що дозволило зменшити
витрати газу на 5%.

ПАРОГЕНЕРАТОР, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, НЕЧІТКА ЛОГІКА,
СИСТЕМА УПРАВЛІНЯ                           
                                               
                                                             
  



                                                      ABSTRACT

    Explanatory note of master's thesis contains 82 sheets, 34 drawings, 8 tables, 17
literary sources.
    The object of research is the process of converting solar energy into electricity.
    The purpose of the work is to increase the efficiency of the solar power plant by
improving the solar collecting system control system and the system for controlling
the charge and discharge of the battery.
    The following tasks were fulfilled: the existing approaches to the simulation of
the processes of transformation of solar energy into electric were considered, the
analysis of the process of control of positioning systems and excitatory factors
influencing this process was performed, the mathematical model of the solar energy
converter was improved, the mathematical model of the electromechanical 
positioning device solar battery, developed an algorithm for positioning the solar cell,
developed a computer-integrated system in that enhances the efficiency of solar 
power plants.
    The method of rotation of the positioning system of a solar battery by step-by-
step movement is improved. It has been established that a rational positioning step
which ensures maximum energy efficiency lies in the range of 0.5 ° ą 3 °.
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