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                                                               РЕФЕРАТ

    Магістерська атестаційна робота містить: 93 с., 29 рис., 2 табл., 48 джерел.
     Об'єктом дослідження є процеси автоматичного керування сушінням
сипучих матеріалів в барабанних сушильних установках.
   Предмет дослідження – модель системи і алгоритми керування, які
забезпечують оптимізацію процесу сушіння шляхом використання
оптимізованого ПІД-контролера сумісно зі спостерігачем стану.
      При виконанні досліджень використані методи, що базуються на
використанні узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел, методів
автоматичного керування, теорії нечітких множин, моделювання динамічних
систем у спеціалізованих програмних пакетах.
      Мета роботи полягає полягає у підвищенні ефективності роботи
барабанних сушильних установок за рахунок використання оптимізованих
регуляторів з функціями компенсації транспортної затримки.
      В процесі автоматизації сушіння сипучих матеріалів спостерігаються такі
проблеми, як неможливість здійснення прямих вимірювань температури і
вологості продукту всередині барабану. Велика транспортна затримка об'єкту
затрудняє отримання актуальної інформації системою управління. Множина
каналів управління вимагає їх узгодження і пошуку режиму максимальної
ефективності. Також на процес горіння впливає параметри повітря та
флуктуації калорійності газового пального. Для технологічного процесу
сушіння використання традиційних структур автоматичних регуляторів в
чистому вигляді неможливо.
      В роботі виконано синтез регулятора, структура якого дозволяє
компенсувати транспортну затримку об’єкту керування і підняти якість
стабілізації вихідної вологості.
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                                                            ABSTRACT

    Master's attestation work contains: 93 p., 29 fig., 2 tables, 48 sources.
    The object of the researching – the processes of automatic control of the
drying of loose materials in drum drying installations.
    The subject of research is model of the system and control algorithms that
provide optimization of the drying process by using an optimized PID controller in
conjunction with a state observer.
  In the course of research, methods based on the use of a generalized analysis of
modern literary sources, methods of automatic control, the theory of fuzzy sets,
modeling of dynamic systems in specialized software packages are used.
  The purpose of the work is to increase the efficiency of the drum drying plant
through the use of optimized regulators with the functions of compensation for
transport delay.
   In the process of automating the drying of bulk materials, there are such
problems as the impossibility of direct measurement of temperature and humidity of
the product inside the drum. The large transport delay of the object makes it difficult
to obtain up-to-date information by the management system. A number of control
channels requires their coordination and the search for a mode of maximum
efficiency. Also, the combustion process is influenced by air parameters and
fluctuations in caloric content of gas fuel. For the technological process of drying the
use of traditional structures of automatic regulators in pure form is impossible.
     In the work the synthesis of the regulator, the structure of which allows to
compensate the transport delay of the control object and raise the quality of
stabilization of the output moisture, is performed.
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