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РЕФЕРАТ

Магістерська атестаційна робота містить: 84 с., 20 рис., 8 табл., 41
джерело.

Об'єкт дослідження – процеси керування температурою внутрішнього
повітря будівель і нагрівом гарячої води.

Предметом дослідження є інформаційна технологія визначення
оптимального режиму споживання енергоносіїв на основі даних про виділений
бюджет, кліматичні умови, тепловитрати і відповідний рівень споживання
теплової енергії.процеси керування температурою внутрішнього повітря
адміністративних будівель.

При виконанні досліджень використані методи, що базуються на
використані узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел, методи
теорії ефективності, теорії баз даних, моделювання динамічних систем.

Мета роботи полягає у підвищені ефективності системи автоматичного
керування опаленням та скорочені фінансових витрат на підтримання достатніх
кліматичних умов в адміністративних будівлях.

Питання ефективності керування процесом опалення адміністративних
будівель потребує додаткових досліджень, тому що необхідно брати до уваги
не тільки виконання умов комфортності. Додатково необхідно враховувати
розмір бюджету на опалення і діючи тарифи на енергоносії різних типів.

Виконано розробку моделі зміни температури теплоакумулятора в
залежності від зовнішніх кліматичних умов і режимів теплопостачання.
Технологія обробки технологічної інформації дозволяє визначити складові
показника ефективності – вартісну оцінку витрат теплоносія і електричної
енергії, умовну вартість результатів опалення. За результатами обробки
можливо обрати необхідні уставки для системи керування і виключити
перевитрату коштів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОПАЛЕННЯ, АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ, 
ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ



ABSTRACT

Master's attestation work contains: 84 p., 20 fig., 8 tables, 41 sources.
The object of the study is processes for controlling the indoor air temperature

of buildings and hot water heating.
The subject of the study is information technology to determine the optimal

mode of energy consumption based on data on the allocated budget, climatic
conditions, heat consumption and the corresponding level of consumption of thermal
energy.

Methods based on the generalized analysis of modern literary sources, methods
of efficiency theory, database theory, and modeling of dynamic systems are used in
the research.
The purpose of the work is to increase the efficiency of the automatic heating
control system and to reduce the financial costs of maintaining sufficient climatic
conditions in office buildings.

The issue of managing the efficiency of the office building heating process
requires additional research, as it is important to consider not only the comfort
conditions. Additionally it is necessary to consider the size of the budget for heating
and operating tariffs for energy carriers of different types.

The model of change of temperature of a heat accumulator depending on
external climatic conditions and modes of heat supply is made. Technology
information processing technology allows you to determine the components of the
efficiency indicator – the cost estimate of the cost of coolant and electricity, the
notional cost of heating results. Based on the results of the processing, it is possible to
select the required settings for the control system and to eliminate the cost overruns.

AIR HEATING, DWELLING HOUSE, INDICATOR OF EFFICIENCY


