
Анотація

На  основі  аналізу  функціонування  об’єкту  автоматизації  –  парогенатора,

визначені  основні  параметри,  що  підлягають  контролю  і  регулюванню,

обґрунтовано вибір необхідних давачів і засобів автоматики, що дало можливість

синтезувати систему регулювання тиску у парогенераторі. 

Аналіз  функціонування  розробленої  системи,  проведений шляхом

моделювання процесу регулювання тиску у парогенераторі  у  середовищі пакету

MatLab,  показав  адекватність  розробленої  моделі  і  дозволив  отримати  її  якісні

динамічні характеристики. 



ABSTRACT

On the basis  of analysis of functioning of object  of automation – generator of

steam, basic parameters which are subject a control and adjusting are certain, the choice

of necessary devices and facilities of automation is grounded, that enabled to synthesize

the system of adjusting of pressure in generator of steam. 

The analysis of functioning of the developed system, conducted by the design of

process of adjusting of pressure in the generator of steam in the environment of package

of  MatLab, showed adequacy of the developed model and allowed to get its high-quality

dynamic descriptions. 
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АСК - автоматизована система керування;

АЦП - аналогово-цифрове перетворення

ГЗК-  головного запобіжного клапана;

Д – двигун;

ІЗП  - імпульсні запобіжні пристрої;

ОР - об’єкт регулювання);

Р - редуктор;

РО - регулюючий орган;

РП - поляризоване реле (підсилювач);

САР - система автоматичного регулювання

ЧЕ -  чутливий елемент;
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