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РЕФЕРАТ

Магістерська атестаційна робота містить: 66 с., 41 рис., 3 табл., 19
джерел.
Об'єкт дослідження – процеси синтезу керуючих програм.
Предметом дослідження є метод оцінки ефективності розробки керуючих
алгоритмів і програм шляхом обчислення умовної вартості витрат, досягнутих
результатів і часу на створення процедур регулювання технологічних
параметрів.
У роботі використані узагальнюючий аналіз сучасних літературних
джерел, підходи теорії ефективності, методи теорії автоматичного керування,
технології штучних нейронних мережі, моделювання динамічних систем у
спеціалізованому програмному середовищі Matlab з використанням
програмного продукту Simulink.
Мета роботи полягає у зменшенні витрат на створення керуючого
програмного забезпечення для систем промислової автоматизації.
Удосконалено метод оцінки ефективності розробки керуючих алгоритмів,
який перераховує використані обчислювальні і часові ресурси у вартісну оцінку
в умовних одиницях, оцінює якість досягнутого результату і витрати на
налагодження і впровадження програмного забезпечення і дозволяє зменшити
вартість створення систем промислової автоматизації.
Синтезовано алгоритм вибору найбільш доцільної технології для
розрахунку керуючих впливів для систем промислової автоматизації, який
дозволяє уникнути зайвих витрат при розробці програмного забезпечення.
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ABSTRACT

Master's attestation work contains: 66 p., 41 fig., 3 tables, 19 sources.
The object of the study is process synthesis of control programs.
The subject of the study is a method of assessing the effectiveness of the
development of control algorithms and programs by calculating the estimated cost:
achieved results and the time needed to create procedures for adjusting technological
parameters.
In this paper we use a generalized analysis of modern literary sources,
approaches to the efficiency theory, methods of automatic control theory, artificial
neural network technologies, modeling of dynamic systems in a specialized
environment Matlab using the software Simulink.
The purpose of the work is to reduce the cost of creating control software for
industrial automation systems.
Improved method of estimating the efficiency of control algorithms
development, which translates used computational and time resources into cost in
terms of units, evaluates the quality of the achieved result and costs for software
debugging and implementation and allows to reduce the cost of creating industrial
automation systems.
An algorithm for selecting the most appropriate technology for calculating
control effects for industrial automation systems has been synthesized, which avoids
unnecessary costs in software development.

EFFICIENCY THEORY, NEURO NETWORK, MULTIAGENT SYSTEM,
APPROXIMATION, AUTOMATIC CONTROL SYSTEM


