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АНОТАЦІЯ

     Шарлай В. С. Методи та засоби автоматизованого контролю
отримання біогазу. – Рукопис.
Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-
професійна програма – Біотехнічні та медичні апарати і системи. – КрНУ.
– Кременчук, 2019 р.
      Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з
телекомунікації та радіотехніки. – Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остоградського, Кременчук, 2019 р.
      Робота складається з вступу, 4 розділів, висновків, переліку використаних
джерел і має загальний обсяг 95 сторінки. Основна частина роботи викладена
на 85 сторінках, містить 23 рисунка, 17 таблиць, список використаних джерел
складається з 80 найменувань і займає 10 сторінок.
     Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми розробки методу
оптимального керування біогазовою установкою зі змінними параметрами
критерія оптимізації з метою збільшення видобутку біогазу.
    Об’єкт дослідження – процес оптимального керування біогазовою
установкою зі змінними параметрами критерія оптимізації з метою збільшення
видобутку біогазу.
    Предметом досліджень біогазова установка зі змінними параметрами
критерія оптимізації.
    Мета та задачі досліджень. Метою роботи є розробка методу
оптимального керування біогазовою установкою зі змінними параметрами
критерія оптимізації з метою збільшення видобутку біогазу.
    Методи дослідження. Виконані дослідження базуються на положеннях і
методах системного аналізу, математичного моделювання, емпіричного методу
та методах статистичної обробки даних.
    Наукова новизна роботи полягає в наступному:
– вперше запропоновано метод оптимального керування біогазовою
установкою зі змінними параметрами критерія оптимізації з метою збільшення
видобутку біогазу.
– удосконалено математичну модель процесу біоконверсії в біореакторі з
відновлюваними джерелами енергії для термостабілізації з використанням
нечіткої логіки;
– удосконалено структурно-логічну модель управління проектом
біоконверсії.
     Поставлена задача була вирішена наступним чином:
– проведений аналіз існуючих методів та засобів отримання біогазу;
– удосконалено математичну модель процесу біоконверсії в біореакторі з 
відновлюваними джерелами енергії для термостабілізації з використанням 
нечіткої логіки;
– розроблено математичну модель закономірності кінетики процесу
перемішування та седиментації полідисперсної органічної маси;
– розроблено структурно-логічна модель управління проектом



біоконверсії.

Ключові слова: біогазова установка, критерій оптимізації, біогаз,
автоматизований процес.

ABSTRACT
    Sharlai V. Methods and means of automated control of biogas
production.– Manuscript.
Program Subject Area 172 – Telecommunications and Radio Engineering,
Educational and professional program – Biotechnical and medical apparatus
and systems. – KrNU. – Kremenchug, 2019.
    Qualification paper of the Master Degree in telecommunications and radio
engineering – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,
Kremenchug, 2019.
    The work consists of an introduction, 4 chapters, conclusions, a list of sources
used and has a total volume of 95 pages. The main part of the work is laid out on 85
pages, contains 23 figures, 17 tables, the list of sources used consists of 80 titles and
occupies 10 pages.
    The work is devoted to solving the urgent problem of developing a method of
optimal control of a biogas plant with variable parameters of the optimization
criterion in order to increase biogas production.
    The object of the study is the process of optimally managing a biogas plant
with variable parameters of optimization criteria to increase biogas production.
The subject of research is a biogas plant with variable parameters of the
optimization criterion.
    Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to develop a
method of optimally controlling the biogas plant with variable parameters of the
optimization criterion in order to increase biogas production.
    Research methods. The performed researches are based on the provisions and
methods of system analysis, mathematical modeling, empirical method and methods
of statistical data processing.
    The scientific novelty of the work is as follows:
– the first method of optimal control of biogas plant with variable parameters
of optimization criterion for the purpose of increase of biogas production.
– improved mathematical model of the bioconversion process in a bioreactor
with renewable energy sources for thermostabilization using fuzzy logic;
– improved structural and logical model of bio-conversion project
management.
    The task was solved as follows:
– analysis of existing methods and means of biogas production;
– improved mathematical model of bioconversion process in bioreaire with
renewable energy sources for thermostabilization with the use of fuzzy logic;
– a mathematical model of the regularities of the kinetics of the process of re-
mixing and sedimentation of polydisperse organic mass has been developed;
– a structural and logical model of project management of bioconversion has



been developed.
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