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ВИСНОВКИ 

 

В даній магістерській дисертації було розглянуто  тему – проектування 

інтелектуальної автоматизованої системи обліку та контролю енергоресурсів і 

дослідження її характеристик. Було оглянуто аналоги і запропоновано оптимальне 

рішення. 

Дана система є новою розробкою і дозволяє поширити її у побутовому секторі 

завдяки відносно малій вартості компонентів та її високій точності. Система  має 

прості і найпоширеніші протоколи передачі даних, що дозволяє встановлювати її у 

готових будинках. 
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Код програмного середовища OpenHAB 

Energy.items 

Number Cnt1 "Счетчик электроэнергии 1 [%.3f кВт*ч]" (ALL) 

{modbus="<[em2:0:transformation=JS(convcnt.js)]"} 

Number Cnt2 "Счетчик электроэнергии 2 [%.3f кВт*ч]" (ALL) 

{modbus="<[em2:1:transformation=JS(convcnt.js)]"} 

Number Cnt3 "Счетчик электроэнергии 3 [%.3f кВт*ч]" (ALL) 

{modbus="<[em2:2:transformation=JS(convcnt.js)]"} 

Number Cnt4 "Счетчик электроэнергии 4 [%.3f кВтч*]" (ALL) 

{modbus="<[em2:3:transformation=JS(convcnt.js)]"} 

Number Cnt5 "Счетчик воды 1 [%.3f куб. м.]" (ALL) 

{modbus="<[em2:4:transformation=JS(convcnt.js)]"} 

Number Cnt6 "Счетчик воды 2 [%.3f куб. м.]" (ALL) 

{modbus="<[em2:5:transformation=JS(convcnt.js)]"} 

Number Cnt7 "Счетчик воды 3 [%.3f куб. м.]" (ALL) 

{modbus="<[em2:6:transformation=JS(convcnt.js)]"} 

Number Cnt8 "Счетчик воды 4 [%.3f куб. м.]" (ALL) 

{modbus="<[em2:7:transformation=JS(convcnt.js)]"} 

Number Pwr1 "Счетчик электроэнергии 1 [%.3f Вт]" (ALL) 

{modbus="<[pw2:0:transformation=JS(convpwr.js)]"} 

Number Pwr2 "Счетчик электроэнергии 2 [%.3f Вт]" (ALL) 

{modbus="<[pw2:1:transformation=JS(convpwr.js)]"} 

Number Pwr3 "Счетчик электроэнергии 3 [%.3f Вт]" (ALL) 

{modbus="<[pw2:2:transformation=JS(convpwr.js)]"} 

Number Pwr4 "Счетчик электроэнергии 4 [%.3f Вт]" (ALL) 

{modbus="<[pw2:3:transformation=JS(convpwr.js)]"} 

 

Power.rules 

rule "update counters value" 

when 

Item Cnt1 changed or 

Item Cnt2 changed or 

Item Cnt3 changed or 

Item Cnt4 changed or 

Item Cnt5 changed or 

Item Cnt6 changed or 

Item Cnt7 changed or 

Item Cnt8 changed 

then 

//////// value on the counter before connecting to the controller 

var Cnt1o = 2974.02 

var Cnt2o = 0 

var Cnt3o = 0 

var Cnt4o = 0 

var Cnt5o = 0 

var Cnt6o = 0 

var Cnt7o = 0 
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var Cnt8o = 0 

Cnt1n.postUpdate(Cnt1o + (Cnt1.state as DecimalType)) 

Cnt2n.postUpdate(Cnt2o + (Cnt2.state as DecimalType)) 

Cnt3n.postUpdate(Cnt3o + (Cnt3.state as DecimalType)) 

Cnt4n.postUpdate(Cnt4o + (Cnt4.state as DecimalType)) 

Cnt5n.postUpdate(Cnt5o + (Cnt5.state as DecimalType)) 

Cnt6n.postUpdate(Cnt6o + (Cnt6.state as DecimalType)) 

Cnt7n.postUpdate(Cnt7o + (Cnt7.state as DecimalType)) 

Cnt8n.postUpdate(Cnt8o + (Cnt8.state as DecimalType)) 

end 

 

Modbus.cfg 

serial.em2.connection=/dev/ttyUSB0:9600:8:none:1:rtu:35:1500:none:none 

serial.em2.type=input 

serial.em2.id=242 

serial.em2.start=0 

serial.em2.length=24 

serial.em2.valuetype=uint32 

 

serial.pw2.connection=/dev/ttyUSB0:9600:8:none:1:rtu:35:1500:none:none 

serial.pw2.type=input 

serial.pw2.id=242 

serial.pw2.start=0 

serial.pw2.length=8 

serial.pw2.valuetype=uint16 

 

Energy.sitemap 

sitemap energy label="Energy" { 

 Frame label="Счётчики электроэнергии" { 

  Text item=Cnt1n 

  Text item=Cnt3n 

  Text item=Cnt5n 

  Text item=Cnt7n 

 } 

 Frame label="Счётчики воды"{ 

  Text item=Cnt2n 

  Text item=Cnt4n 

  Text item=Cnt6n 

  Text item=Cnt8n 

 } 

 Frame label="Текущая мощность" { 

  Text item=Pwr1 

  Text item=Pwr2 

  Text item=Pwr3 

  Text item=Pwr4 

 } 

} 
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pulse_counter.cpp 
   

#include "include/time.h" 

#define PWR_UPD_INTERVAL 1000 // millis 

#define PWR_AVG_VAL_COUNT 16 // only powers of 2 allowed 

#define NUMBER_OF_COUNTERS 8 

static uint32_t pulseCount[NUMBER_OF_COUNTERS] = { 0 }; 

static uint16_t power[NUMBER_OF_COUNTERS] = { 0 }; 

// for power calculation 

static uint32_t lastValues[NUMBER_OF_COUNTERS * PWR_AVG_VAL_COUNT] = { 0 }; 

static uint8_t tailIndex = 0; 

void addPulse(uint8_t inpNum) { 

    pulseCount[inpNum]++; 

} 

uint32_t getCount(uint8_t inpNum) { 

    return pulseCount[inpNum]; 

} 

void resetCount(uint8_t inpNum) { 

    pulseCount[inpNum] = 0; 

    for (uint8_t i = 0; i < PWR_AVG_VAL_COUNT; i++) { 

        lastValues[inpNum * PWR_AVG_VAL_COUNT + i] = 0; 

    } 

} 

uint16_t getPower(uint8_t inpNum) { 

    return power[inpNum]; 

} 

void updatePower() { 

    static uint32_t lastUpdate = 0; 

        if (millis() - lastUpdate > PWR_UPD_INTERVAL) { 

        lastUpdate = millis(); 

        for (uint8_t i = 0; i < NUMBER_OF_COUNTERS; i++) { 

            uint32_t pwr = ((pulseCount[i] - lastValues[i * PWR_AVG_VAL_COUNT + tailIndex]) 

* 100L) >> 4; // div 16 

            power[i] = pwr; 

            lastValues[i * PWR_AVG_VAL_COUNT + tailIndex] = pulseCount[i]; 

        } 

        for (uint8_t i = 0; i < NUMBER_OF_COUNTERS; i++) { 

            lastValues[i * PWR_AVG_VAL_COUNT + tailIndex] = pulseCount[i]; 

        } 

                tailIndex++; 

        tailIndex &= PWR_AVG_VAL_COUNT - 1; // ring buffer 

    } 

} 

 


