
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

                            Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії 

                            Кафедра автоматизації та інформаційних систем

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

                                  до дипломного проекту магістра

 на тему:   Комп’ютеризована WEB–система аналізу ефективності процесу

керування опаленням багатоквартирних будинків

                                                

Виконав: студент 6 курсу, групи КІП-18-2м
ступінь вищої освіти магістр
спеціальність 151 Автоматизація
та комп'ютерно–інтегровані технології
освітня програма Комп’ютерно–інтегрова–
ні технологічні процеси і виробництва
                    Гладишкін Б. В.

 Керівник    Конох І. С.

 Рецензент  Луговий А.В.

                                          м. Кременчук 2019 року 



ЗМІСТ

ВСТУП ....................................................................................................................6
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАДАЧ
ДОСЛІДЖЕННЯ. .................................................................................................. 8
1.1 Особливості побудови сучасних систем опалення ...................................... 8
1.2 Характеристики контролерів теплових пунктів Danfoss і Siemens ......... .12
1.3 Аналіз можливості підвищення ефективності роботи систем опалення..18
1.4 Аналіз використання Internet технологій в системах автоматичного
керування...............................................................................................................25
1.5 Висновки та формулювання мети і задач дослідження ............................ 28
РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА МЕТОДУ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ
КЕРУВАННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ І ВИЗНАЧЕННЯ ЗАДАЮЧИХ
ВПЛИВІВ............................. ............................................................................... 30
2.1 Використання положень теорії ефективності для аналізу процесів....
опалення ...............................................................................................................30
2.2 Модель розрахунку задаючих впливів для керування режимом
заряджання теплоакумулятора ...........................................................................40
2.3 Метод визначення задаючих впливів для систем керування .................... 42
2.4 Висновки до розділу 2 .................................................................................. 53
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА WEB-БАЗОВАНОЇ СИСТЕМИь ВИЗНАЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ 
КЕРУВАННЯ ...................................................................................................... 55
3.1 Організація віддаленого доступу та налаштування Web-серверу ........... 55
3.2 Структура хмарної бази даних .....................................................................60
3.3 Аналіз результатів моделювання.................................................................. 63
3.4 Розробка компонентів керуючої програми ................................................. 67
3.5 Висновки до розділу 3 .................................................................................. 86
ВИСНОВКИ ........................................................................................................ 88
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ ............................................................................................................... 90
ДОДАТОК А НАУКОВА ПУБЛІКАЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ......................................................................................................92 



РЕФЕРАТ

   Магістерська атестаційна робота містить: 97с., 32 рисунка, 9 таблиць, 24
джерел.
   В умовах постійного дефіциту енергетичних ресурсів, підвищення їх
вартості та погіршення екологічного стану довкілля, постає завдання реалізації
проектів з енергозбереження за рахунок підвищення ефективності використання
теплової енергії та впровадження оптимального керування комбінованими
системами теплопостачання.
Відсутність ефективного регулювання споживання теплової енергії в
останніх призводить до її значних втрат. За допомогою сучасних технологій
можливо оптимізувати витрати електроенергії на обігрів житлових будинків.
   Об'єкт дослідження – процес керування нагрівом води в теплоакумуляторі
і витратами тепла в системі опалення будівель.
   Предметом дослідження є модель системи аналізу ефективності процесу
керування опаленням в системах з електричними котлами і 
теплоакумуляторами.
   При виконанні досліджень використані методи, що базуються на
використанні узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел, методів
автоматичного керування, нечіткої логіки, моделювання динамічних систем у
спеціалізованих програмних пакетах.
   Мета роботи полягає у зменшені витрат на обігрів і гаряче водопостачання
будівель та виключення можливості перевантаження електричної мережі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: SCADA, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, PLC, 
ТЕПЛОАКУМУЛЯТОР, WEB-СЕРВ



ABSTRACT 

   Master's attestation work contains: 97 p., 32 fig., 9 tables, 24 sources.
In the conditions of constant scarcity of energy resources, increase of their cost
and deterioration of ecological state of the environment, the task is to implement 
energy saving projects by increasing the efficiency of thermal energy use and 
introducing optimal management of combined heat supply systems.
   The lack of effective regulation of thermal energy consumption in the latter leads
to its significant losses. With the help of modern technologies it is possible to 
optimize electricity costs for heating of residential buildings.
The object of study is the process of controlling the heating of water in the heat
accumulator and the flow of heat in the heating system of buildings.
   The subject of the research is a model of the system of analysis of the efficiency
of the process of heating control in systems with electric boilers and heat 
accumulators.
   Methods based on the use of generalized analysis of modern literary sources,
methods of automatic control, fuzzy logic, modeling of dynamic systems in 
specialized software packages were used in the research.
   The purpose of the work is to reduce the cost of heating and hot water supply to
buildings and to eliminate the possibility of overloading the power grid.
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