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                                                    РЕФЕРАТ

    Магістерська атестаційна робота містить: 73 с., 11 рис., 6 табл., 21 джерел.
    Об'єкт дослідження – є інформаційна – керуюча система управління
вологістю повітря в житловому приміщені.
    Предметом дослідження являються метод, модель та засоби автоматичного 
контролю параметру вологості в комлпексі “Smart House”
   При виконанні досліджень використані методи, що базуються на 
використанні узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел,
математичного моделювання управління вологістю з використанням засобів
нечіткої логіки у спеціалізованих програмних пакетах.
     Мета роботи полягає в підвищені ефективності розробки системи
інтелектуального керування вологістю повітря в комплексі “Smart House”
шляхом застосування сучасних методів управління на основі нечіткої логіки.
Контроль параметрів мікроклімату характеризується наявністю великої
кількості непрогнозованих перешкод, інформаційної недостатністю і
невизначеністю. Зазначена невизначеність обумовлена необхідністю обробки
важко піддаються формалізації (нечітких) даних. Зокрема, важко піддається
ідентифікації залежність вихідного сигналу системи контролю вологості
повітря в кімнаті від її вхідних сигналів.
    Тому оптимальним рішенням зазначеного завдання є розробка
автоматичних систем контролю параметрів мікроклімату в кімнаті, заснованих
на використанні сучасного математичного апарату нечіткої логіки. Моделям,
створеним на основі нечіткої логіки, притаманні такі властивості технічного
інтелекту, як самоадаптації і самонавчання.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕЧІТКИЙ КОНТРОЛЕР, КЛІМАТ-
КОНТРОЛЬ, ВОЛОГІСТЬ



                                                            ABSTRACT
      
    Master certification work contains 73 p., 11 fig., 6 tab., 21 sources.
    The object of research - is an information - control system for controlling the
humidity of air in the living space.
    The subject of the study is the method, model and means of automatic control
of the humidity parameter in the "Smart House" compartment.
In the course of research, methods based on the use of a generalized analysis of
modern literary sources, mathematical modeling of humidity management with the
use of fuzzy logic in specialized software packages have been used.
The purpose of the work is to increase the efficiency of the development of the
intellectual control system of air humidity in the complex "Smart House" by applying
modern methods of management on the basis.
The monitoring of microclimate parameters is characterized by the presence of
a large number of unplanned barriers, information insufficiency and uncertainty. This
uncertainty is due to the need for processing difficult to be formalized (fuzzy) data. In
particular, it is difficult to identify the dependence of the output signal of the system
of monitoring the humidity of the air in the room from its input signals.
Therefore, the optimal solution for this task is the development of automatic
monitoring systems for microclimate greenhouses, based on the use of modern
mathematical apparatus fuzzy logic. Models created on the basis of fuzzy logic
inherent in such properties of technical intelligence as self-adaptation and self-
learning. Therefore, fuzzy logic refers to so-called, intelligent information processing
technologies, and technical systems based on fuzzy logic are intelligent, which
ensures the high efficiency of their application in conditions of information
uncertainty.

SOFTWARE FUZZY CONTROLLER, AUTOMATIC CONTROL, HUMIDITY
CLIMATE CONTROL,


