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РЕФЕРАТ 

Магістерська атестаційна робота містить: 83 с., 45 рис., 4 табл., 14 джерел.

Об'єкт дослідження – процеси налагодження регуляторів в промислових 
системах керування.
Предметом дослідження є симетрична мультиагентна модель об’єкту керування 
для самоналагоджування систем регулювання на основі узагальнення даних про
реакції на тестові впливи.
 При виконанні досліджень використані методи, що базуються на використанні 
узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел, методів автоматичного 
керування, моделювання динамічних систем у спеціалізованих програмних 
пакетах.
Мета роботи полягає у автоматизації процесу налаштування регуляторів та 
забезпеченні належної якості керування об’єктами з транспортною затримкою.
Аналіз літературних джерел показує, що проблема адаптивного регулювання 
привертає все більшу увагу не тільки у вітчизняних і зарубіжних фахівців, 
розробників засобів і систем автоматизації, а й у споживачів цих засобів і 
систем на промислових підприємствах. Дану проблему могли б вирішити 
надійні адаптивні автоматично налаштовувані регулятори, що забезпечують 
якісну роботу контурів регулювання при змінах в динаміці об'єкта без 
втручання і контролю з боку обслуговуючого персоналу.
Виконано розробку методу самоналагоджування регуляторів для промислових 
систем стабілізації на основі SCADA Simplight, який дозволяє в автоматичному 
режимі виконати налаштування ПІД-регулятора, у відповідності до збурюючи 
впливів та забезпечити якісну роботу системи. 
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ABSTRACT

Master's attestation work contains: 83 p., 45 fig., 4 tables, 14 sources.
The object of the study is processes of adjustment of regulators in industrial control 
systems.
The subject of the study is a symmetric multiagent control object model for self-
tuning control systems based on generalizing test response data.
Methods based on the use of generalized analysis of modern literary sources, methods
of automatic control, modeling of dynamic systems in specialized software packages 
were used in the research.
The purpose of the work is to automate the process of adjusting the regulators and to 
ensure the proper quality of management of objects with a delay.
Analysis of the literature shows that the problem of adaptive regulation is attracting 
increasing attention not only among domestic and foreign professionals, developers 
of automation tools and systems, but also consumers of these tools and systems in 
industrial enterprises. This problem could be solved by reliable adaptive auto-
adjustable  regulators that ensure the quality of operation of the control circuits 
during changes in the dynamics of the object without intervention and control by the 
service personnel.
Developed the self-tuning method of regulators for industrial systems stabilization 
based SCADA Simplight, which allows you to automatically adjust PID regulator, 
according to perturbations and provide quality work system

SELF-TUNING, MULTI-AGENT SYSTEM, PID-REGULATOR, SCADA


