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РЕФЕРАТ

Магістерська атестаційна робота містить: 97 с., 60 рис., 3 табл.,
80 посилань.
Об’єктом дослідження є процес керування опаленням алгоритми оптимізації
адміністративної будівлі.
Предметом дослідження є методи та автоматичного керування опаленням 
адміністративної будівлі.
При виконанні досліджень використані аналітичні методи дослідження,
методи комп’ютерного моделювання та експериментальні дослідження,
виконані на об єктах у лабораторних умовах. Для виконання дослідженьʼ
використані методи аналізу і синтезу систем автоматичного керування;
методи апроксимації та наближення; матрична лабораторія Matlab; система
візуального моделювання Simulink, а також методики виконання
експериментальних досліджень і обробки результатів експерименту.
Метою дипломної роботи є підвищення ефективності автоматичного
керування опаленням адміністративної будівлі.
Аналіз існуючих схем теплоспоживання і способів управління
опаленням адміністративної теплопостачанні; Розробка будівлі математичної
при моделі децентралізованому системи управління опаленням 
адміністративної будівлі з автоматизованим ІТП; Імітаційне
моделювання та експериментальні дослідження управління опаленням
будівлі при індивідуальному теплопостачанні; Розробка алгоритмів і
програмного забезпечення АСДК опаленням адміністративної будівлі.
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ABSTRACT

Master's attestation work contains: 97 pp., 60fig., 3 tables, 80 links.
The object of research is the process of managing the heating of an
administrative building.
The subject of the study is the methods and algorithms for optimizing the
automatic control of the heating of an administrative building.
In carrying out researches, analytical methods of research, methods of
computer modeling and experimental researches performed on objects
in laboratory conditions were used. Methods for the analysis and synthesis of
automatic control systems are used to perform the research; methods of
approximation and approximation; matlab laboratory matlab; Simulink visual
simulation system, as well as methods for performing experimental research and
processing the results of an experiment.The purpose of the work is to reduce the
losses of the grain product after storage in the silo, by improving the mathematical
model of control of microclimate parameters based on the use of fuzzy logic.
The purpose of the thesis is to increase the efficiency of automatic control of
the heating of an administrative building.
Analysis of existing schemes of heat consumption and methods for
managing the heating of an administrative building with decentralized heat supply;
Development of the mathematical model of the heating system of an administrative
building with automated ITP; Imitation modeling and experimental studies of
heating of a building under individual heat supply; Development of algorithms and
software for ASDK heating of an administrative building.

AUTOMATED SYSTEM, CONTROL, MICROCLIMATE, TEMPERATURE,
MATLAB


