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                                                            РЕФЕРАТ

    Магістерська атестаційна робота містить: 89 с., 19 рис., 5 табл., 50 джерел.
   Об'єктом дослідження є процес тестування складних систем автоматичного 
керування технологічним устаткуванням.
   Предмет дослідження – модель та алгоритми автоматизованого
відтворення сигналів об’єктів керування та аналізу якості роботи керуючих
програм для забезпечення тестування систем автоматичної стабілізації
технологічних параметрів.
   При виконанні досліджень використані методи системного аналізу при
формулюванні і формалізації комплексу завдань випробування систем
управління складними технологічними процесами; методи аналізу часових
рядів − при синтезі моделей поведінки складних об’єктів; теоретико-
множинного підходу − при синтезі моделі структури системи випробувань;
методів теорії нечітких множин − при розробці методу емуляції об’єкта
управління.
    Мета роботи полягає в підвищенні ефективності автоматизації
виробничих процесів на етапах розробки нових управляючих алгоритмів і
програм випробувань шляхом створення відповідних моделей і алгоритмів для
емуляції сигналів об’єкта керування і аналізу роботи систем автоматичного
керування.

ЕМУЛЯЦІЯ СИГНАЛІВ, АВТОМАТИЗОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ, НЕЧІТКА
ЛОГІКА



                                                          ABSTRACT

    Master's attestation work contains: 89 p., 19 fig., 5 tables, 50 sources.
    The object of the researching – the process of testing complex systems of
automatic control of technological equipment.
    Subject of research – model and algorithms of automated signal reproduction
of objects of control and analysis of the quality of work of control programs to
provide testing of systems for automatic stabilization of technological parameters.
In the course of research, methods of system analysis are used in the
formulation and formalization of complex tasks of testing systems of control of
complex technological processes; methods of analysis of time series - in the synthesis
of models of behavior of complex objects; multiplicative theoretical approach - when
synthesizing the model of the structure of the test system; methods of the theory of
fuzzy sets - when developing the method of emulation of the control object.
The purpose of the work is to improve the efficiency of automation of
production processes at the stages of development of new control algorithms and test
programs by creating appropriate models and algorithms for emulating the signals of
the object of control and analysis of the operation of automatic control systems.

EMULATION OF SIGNALS, AUTOMATED TESTING, FUZZY LOGIC


