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РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка атестаційної магістерської роботи містить 80 аркушів, 

26 рисунків, 7 таблиць, 27 літературних джерел.

Об'єкт дослідження – технологічний процес формування мікроклімату 

промислової холодильної камери.

Предметом дослідження є моделі та алгоритми управління атмосферою 

промисловою холодильною камерою для зберігання продукції.

Мета роботи – підвищення ефективності зберігання продукції шляхом 

забезпечення більш ефективного управління кліматом холодильної камери.

Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання:

1. Виконано аналіз систем управління технологічними процесами зберігання

продукції.

2. Розроблено математичну модель об'єкта управління з урахуванням 

властивих йому внутрішніх зв'язків між параметрами технологічного режиму 

і зовнішніми збурюючими факторами.

3. Виконано алгоритмізацію управління технологічним процесом зберігання

продукції на основі нечіткої логіки.

4. Досліджено та розроблено систему нечіткого управління технологічним

процесом формування мікроклімату.

Удосконалено метод управління процесом формування мікроклімату 

холодильної камери, який відрізняться врахуванням зовнішніх факторів та 

застосуванням нечткого управління, що дозволило зменшити втрати 

продукції що зберігається в камері.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:  МІКРОКЛІМАТ, НЕЧІТКА ЛОГІКА, МАТЕМАТИЧНА 

МОДЕЛЬ,   ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ



ABSTRACT

Explanatory note of master's thesis contains 80 sheets, 26 drawings, 7 tables, 27 

literary sources.

The object of study is the technological process of forming the microclimate of an

industrial refrigeration chamber.

The subject of the study is models and algorithms for managing the atmosphere of 

an industrial refrigeration chamber for product storage.

The purpose of the work is to increase the efficiency of product storage by 

ensuring more efficient climate control of the refrigerator.

To achieve this goal, the following tasks were performed:

1. The analysis of control systems of technological processes of storage of 

production is made.

2. The mathematical model of the control object is considered taking into account 

the inherent internal relations between the parameters of the technological regime 

and the external disturbing factors.

3. Algorithmization of process control of product storage based on fuzzy logic.

4. The system of fuzzy control of technological process of microclimate formation 

is researched and developed.

The method of controlling the process of formation of the microclimate of the 

refrigeration chamber, which is distinguished by taking into account external 

factors and the use of fuzzy control, has been improved, which has allowed to 

reduce the losses of food products stored in the chamber.

MICRO-CLIMATE, FUZZY LOGIC, MATHEMATICAL MODEL, PRODUCT

STORAGE


