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Реферат

   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
   Задачею роботи є розробка автмоатизованої системи
керування температурою теплоносія окремого радіаторного 
відсіку
   У дипломній роботі отримано наступні результати: виконано
аналіз існуючих рішень; розроблено алгоритм 
функціонування автоматизованої системи керування 
температурою теплоносія окремого радіаторного відсіку, 
оптимізований по енергоспоживанню і теплопередачі, з 
автопідстроюванням до кліматичних змін
   КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТЕМПЕРАТУРА, АВТОМАТИЗАЦІЯ, 
ТЕПЛОНОСІЙ,РАДІАТОРНИЙ ВІДСІК, МІКРОКОНТРОЛЕР



Abstract

   The object of the study is the 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 and heat transfer algorithms of work
   The objective of the work is to develop an automated system for 
controlling the temperature of the coolant of a separate radiator 
compartment
   The thesis received the following results: analysis of existing 
solutions; the algorithm of functioning of the automated system of
control of the temperature of the heat carrier of a separate radiator 
compartment optimized for energy consumption and
heat transfer, from auto-upgrade to climate change
   KEYWORDS: TEMPERATURE, MICROCONTROLLER, 
AUTOMATION,HEATING, RADIO VIDEO


