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1 Тақырып. Технологиялық ақпараттарды өңдеу
Технологиялық ақпараттарды өңдеудің жалпы шарты. Технологиялық
үрдістің басқарылуы. Технологиялық басқару объектісінен ақпарат алу.
Технологиялық сигналдарды түрлендіру. Сигналдардың түрі мен формасы.
Сигналдарды ходтау.
2 Тақырып. Типтік технологиялық үрдістерді және кешендерді
автоматтандырудың техникалық құралдары
Автоматтандырудың техникалық құралдарының
құрылымы туралы
мәліметтер, технологиялық үрдістермен және кешендермен басқару.
Технологиялық үрдістердің (бергіштер, қалыпты түрлендіргіштер, ақпараттарды
өңдеудің интеллектуалды құрылғылары) өтуі туралы мәліметтерді жинау
құралдары. Ақпараттарды сақтау және кескіндеу құралдары. Командалық
ақпараттарды (орындаушы механизмдер, қуатты күшейткіштер) қолдану
құралдары.
ЕМБ негізгі түйіндерінің
классификациясы және жалпы
сипаттамасы. Басқарудың технологиялық
объектісімен ЕМБ арасындағы
байланысты ұйымдастыру. Объектімен байланыс құрылғылары.
3 Тақырып. Технологиялық үздіксіз үрдістерді автоматтандыру
Басқару объектісі ретінде технологиялық үрдісті талдаудың методикасы.
Басқару объектісі ретінде технологиялық
үрдістің ерекшеліктері (шығу
айнымалысының үлестіргіштігі, тасымалдық кешігу, көпқисындылық,
стационарлық емес, сызықтық емес). Технологиялық айнымалыларды
автоматты реттеудің типтік сұлбалары (шығын, қысым, температура, деңгей,
концентрация және т. б.). Типтік технологиялық үрдістерді автоматтандыру
сұлбалары.
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