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Примітка

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Дана робота була спрямована на дослідження блочної теплиці та покращення її
системи автоматизації. Як видно із результатів дослідження, то розроблена САК має
доволі хороші параметри за невисоких капіталовкладень і за рахунок самої лише
економії електроенергії та заробітної плати, вона вже через півроку повністю себе
окупить, це навіть без взяття до уваги прибуток від збільшення та покращення
врожаю теплиці.
Були побудовані функціонально-структурні схеми, структурно-алгоритмічні
схеми САК по каналах регулювання температури та вологості в теплиці. За
допомогою прикладних програм «Matlab» була змодельована поведінка перехідних
процесів, та з отриманих графіків було одержано

час перехідного процесу

регулювання температури в даній системі t p  360 с, а відносне перерегулювання
склало:



ymax  y()
22  20
 100% 
 100%  10%,
y ()
20

де y() - стале значення;
ymax - максимальне відхилення регульованої величини від нового сталого значення;

час перехідного процесу вологості t p  40 с, а відносне перерегулювання
склало:



ymax  y()
83  75
 100% 
 100%  10,7%,
y ()
75

для обох статична похибка відсутня, а перерегулювання не виходить за межі 20%,
що задовольняє поставлені умови. Це задовольняє технологічні вимоги.
А частина зі стартап-проектом показала, що проект є доволі перспективним та
може витримати сильну конкуренцію на ринку.
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