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РЕФЕРАТ

Магістерська атестаційна робота містить: 76 с., 19 рис., 5 табл.,
23 джерела.

Об'єктом дослідження є процес моніторингу і контролю вологості в
барабанних сушильних установках.
Предмет дослідження – модель та алгоритми аналізу доступної
технологічної інформації для отримання актуальних даних про поточний стан
продукту і підвищення точності стабілізації вихідної вологості.

При виконанні досліджень використані методи системного аналізу при
формулюванні і формалізації комплексу завдань випробування систем
управління складними технологічними процесами; методи теорії автоматичного
керування, нечіткої логіки, побудови баз даних.

Мета сушильних роботи полягає технологічних у підвищенні
комплексів ефективності шляхом функціювання формування
уточнених коригуючих впливів на процес за рахунок аналізу доступної 
технологічної інформації і отримання актуальних даних про поточний стан 
продукту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СУШИЛЬНИЙ БАРАБАН, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, НЕЧІТКА 
ЛОГІКА



ABSTRACT

Master's attestation work contains: 76 p., 19 fig., 5 tables, 23 sources.
The object of study – the process of monitoring and control of humidity in

drum drying installations.
The subject of the study is a model and algorithms for analyzing available

technological information to obtain up-to-date data on the current state of the product
and improve the accuracy of stabilization of the original humidity.
In the course of the research, the methods of system analysis were used in
formulating and formalizing a set of tasks for testing the control systems of complex
technological processes; methods of theory of automatic control, fuzzy logic,
construction of databases.

The purpose of the work is to increase the efficiency of the operation of drying
technological complexes by forming specified corrective influences on the process by
analyzing the available technological information and obtaining up-to-date data on
the current state of the product.
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