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                                                         РЕФЕРАТ

     Пояснювальна записка дипломної магістерської роботи містить __
аркушів, __ рисунків, __ таблиць, __ літературних джерел.
  Об’єктом дослідження є процеси моніторингу та автоматичного керування
теплоспоживання будівель
     Мета роботи – полягає у підвищенні енергоефективності роботи системи
опалення за для забезпеченням об’єкту теплоспоживання необхідної теплової
енергії з автоналаштуванням до кліматичних змін шляхом створення та
використання оптимізованих по енергоспоживанню та теплопередачі 
алгоритмів роботи Розроблено математичну модель функціонування системи 
опалення, відрізняється від класичних застосуванням комутаційного режиму 
роботи системи. Перевизначаються параметри по комутаційного закінчення 
періоду режиму оптимізації роботи енерговитрат опалювальним насосом.
Розроблено алгоритм функціонування інформаційно-вимірювальних
систем автоматичного керування (ІВСАК), оптимізований по 
енергоспоживанню і теплопередачі, з автопідстроюванням до кліматичних 
змінам, відрізняється від застосовуваних урахуванням швидкості теплоносія 
при природній і примусової циркуляції в режимі періодичної комутації 
опалювального насоса контуру опалення.

ТЕМПЕРАТУРА, УПРАВЛІННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ

                                                         



                                                             ABSTRACT

    The explanatory note of the master's thesis contains __ sheets, __ drawings, __
tables, __ literary sources.
    The object of research is the processes of monitoring and automatic control of
heat consumption of buildings
    The purpose of the work is to increase the energy efficiency of the heating
system's operation in order to provide the object of heat consumption of the necessary
thermal energy from auto-adjustment to climate change by creating and using
optimized energy consumption and heat transfer algorithms of work
A mathematical model of the functioning of the heating system is developed,
different from the classical applications of switching mode of operation of the 
system.
    The parameters for switching the end of the period of the optimization mode of 
energy consumption by the heating pump are redefined.
An algorithm for the operation of information-measuring systems of automatic
control (IMSAC), optimized for energy consumption and heat transfer, with auto-
debugging to climate change, is developed, different from the applied based on the
speed of the coolant during natural and forced circulation in the mode of periodic
switching of the heating pump heating circuit.
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