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РЕФЕРАТ

В результаті роботи було проведено аналіз основних вимог до
автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями. Розроблено
структурну схему системи керування тепловим пунктом будівлі. Проведено
аналіз необхідних апаратних засобів для створення спроектованої системи.
Згідно з результатами аналізу вибрано апаратні засоби, які забезпечать
виконання необхідних задач, поставлених перед розроблюваною системою.
Досліджено принципи обміну даними по промисловому протоколу
MODBUS та аналізовано головні функції стандарту OPC. Реалізовано
функції обміну даними з контролером опалення Siemens RVD за допомогою
OPC-сервера та технології Shared Variable і публікації в мережі Інтернет
сторінки з графічним інтерфейсом розробленого програмного забезпечення
за допомогою технології Web Publishing Tool.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: персональний комп`ютер, автоматизована система 
керування, індивідуальний тепловий пункт,промисловий інтерфейс,протокол 
обміну даними,OPC-сервер,програмне забезпечення,температурний графік, 
контролер опалення, web-орієнтована

As a result of work the analysis of the basic requirements to the automated
systems of monitoring and management of buildings was made. The structural
scheme of the building heat supply control system was developed. The analysis of
necessary hardware to create the designed system was done. According to the
results of analysis, hardware that will provide the fulfillment of necessary tasks
assigned to the developed system was selected.
The principles of data exchange for industrial protocol MODBUS were
examined and the main functions of the OPC standard were analyzed. The software
for data exchange with Siemens RVD heating controller by means of OPC-server
and Shared Variable technology was developed and the publication of a web page
with a graphical interface of the developed software using the Web Publishing
Tool technology was implemented.

KEYWORDS: personal computer, automated control system, individual heat
supply station, industrial interface, communication protocol, OPC server, software,
temperature chart, heating controller, web-oriented.


