
 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

      НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Кафедра Комп’ютерних наук 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до бакалаврської роботи 

на ступінь вищої освіти бакалавр 

на тему: «РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО  

УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ 

БУДИНОК» 

 

 
 
 

                                                 Виконав: студент  4 курсу, групи   КНД – 41 

                                                 спеціальності 122 Комп’ютерні науки 
                                                                                                                  (шифр і назва спеціальності) 

                                                                                         Кисіль А.А. 
                                                                                                                         (прізвище та ініціали) 

                                                 Керівник                         Катков Ю.І. 
                                                                                      (прізвище та ініціали) 
                                                 Рецензент                      Антонюк М.І. 
                                                                                                                          (прізвище та ініціали) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2020 



 
 

РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина бакалаврської робот 64 с., 33 рис., 7 табл., 27 джерел. 

 

ARDUINO, РОЗУМНИЙ БУДИНОК, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, ДАТЧИК, 

АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОНТРОЛЕР, ІНТЕРФЕЙС, АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ, 

SCADA. 

Об'єкт дослідження – процес управління безпекою інтелектуального 

будинку. 

Предмет дослідження – підсистема управління «Розумним будинком» 

Мета роботи – Підвищити ефективність побудови інформаційної системи 

управління безпеки інтелектуальної будівлі. 

Методи дослідження. У бакалаврській дипломній роботі обґрунтовані 

теоретичними дослідженнями з застосуванням елементів системного аналізу. 

Використані математичного аналізу, теорії баз даних, аналітико-синтетичної 

обробки інформації, методи теорії ймовірностей, теорії масового обслуговування. 

Актуальність: Використання системи розумного будинку надає можливість 

управляти всіма датчиками і пристроями в будинку віддалено, з ПК на роботі або 

зі смартфона в пробці. Веб-додаток дозволяє тримати в курсі, що відбувається 

вдома в будь-який час в будь-якому місці, надаючи змогу бути людині у більш 

комфортних умовах. 

Результат дослідження - сформовано теоретичні основи побудови систем 

управління розумним будинком яка є основою концепції систем управління 

безпекою інтелектуальної будівлі. На основі представленої концепції розроблена 

загальна технологія функціонування систем управління розумним будинком. 

Апробація результатів надається в 1 статті та в 4 тезисах в рецензованих 

наукових виданнях. 

 

  



 
 

ЗМІСТ 

 

Стор. 

ВСТУП……………………………………………………………………………….10 

  1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ   

     ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ БУДІВЛЕЮ………………………………………….14 

     1.1 Основні принципи побудови та функціонування системи  

           «Розумний дім»………………………………………………………………...14 

  1.2  Структура системи «Розумний будинок»…………………………………....17 

  1.3  Огляд особливостей управління системою «Розумний будинок»………….20 

  1.4 Концепція побудови системи управління інтелектуальною  

        будівлею………………………………………………………………………...22 

1.5 Аналіз автоматизованих системи управління………………………………...25 

2 ФОРМУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ТА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ  

   ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  

   «РОЗУМНИМ БУДИНКОМ»…………………………………………………….28 

     2.1 Інформаційні технології систем управління «Розумний будинком»………28 

     2.2 Математична модель вибору рішень в типових функціональних  

           підсистемах…………………………………………………………………….34 

 2.3 Фактори впливу на стан «Розумного будинку»……………………………...41 

 2.4 Підсистема збору вхідних даних……………………………………………...44 

3 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ  

   «РОЗУМНОГО   БУДИНОКУ»………………………………………………….52 

   3.1 Алгоритм функціонування системи управління безпекою будинку………...52 

   3.2 Вибір апаратних засобів та елементів системи………………………...….….53 

   3.3 Особливості зборки елементів системи  «Розумний будинок»……..…….…63 

   3.4  Програмування пристроїв……………………..……………………………….66 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………75 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………………78 



10 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сьогодні складно уявити світ без автоматизації. 

Житловий будинок не виняток. У звичайному житті в заміському будинку або 

квартирі виконується величезна кількість дій, які могли б виконуватися без нашої 

участі. Можна автоматизувати все, від включення світла до управління 

мікрокліматом в кімнаті. Дана можливість з'явилася завдяки системі «Розумний 

будинок». Незаперечною перевагою системи розумного будинку є можливість 

управляти всіма датчиками і пристроями в будинку віддалено, з ПК на роботі або 

зі смартфона в пробці, веб-додаток дозволяє бути в курсі того, що відбувається 

вдома в будь-який час в будь-якому місці. 

За допомогою таких систем можна здійснювати цілодобовий контроль за 

будь-яким об'єктом , а саме квартирою, котеджом, офісом або складом. Зараз 

існує велика кількість таких систем, розроблених як великими компаніями, так і 

звичайними людьми. Такі системи бувають дуже різноманітними але виконують 

корисну роль, а саме: захищають від несанкціонованого дступу посторонніх осіб, 

контроль стану протипожежної безпеки, витік газу та інше. 

Об'єкт дослідження – процес управління безпекою інтелектуального 

будинку. 

Предмет дослідження – підсистема управління «Розумним будинком» 

Мета роботи – Підвищити ефективність побудови інформаційної системи 

управління безпеки інтелектуальної будівлі. 

Завдання роботи: 

- Провести аналіз сучасного стану систем управління  інтелектуальною 

будівлею. 

- Провести аналіз програмних, технічних, організаційних, 

інфокомунікаційних та інших рішень, що використовуються на поточний момент 

для побудови та функціонування системи       «Розумний дім». 

- Визначити недоліки та проблемні місця технологій побудови та 

функціонування системи    «Розумний дім». 
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- Визначити показники ефективності розглянутих рішень побудови систем 

управління  «розумним будинком». 

- Виконати розробку математичної моделі для побудови систем управління  

«розумним будинком».   

- Виконати практичну реалізацію системи управління безпекою  

«розумного   будинку» 

Методи досліджнення. У бакалаврській дипломній роботі обґрунтовані 

теоретичними дослідженнями з застосуванням елементів системного аналізу. 

Використані математичного аналізу, теорії баз даних, аналітико-синтетичної 

обробки інформації, методи теорії ймовірностей, теорії масового обслуговування. 

Для виконання поставленої мети у бакалаврській роботі розроблено та 

виконано завдання: Аналіз сучасного стану систем управління інтелектуальною 

будівлею; Формування теоретичних основ побудови систем управління розумним 

будинком; Практична реалізація управління систем безпеки інтелектуального 

будинку. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дипломної 

роботи полягає у розробці інтелектуальної системи управління безпеки будинку 

на базі мікроконтролеру Arduino. 

Практичне значення одержаних результатів.  Сформовано теоретичні 

основи побудови систем управління розумним будинком яка є основою концепції 

систем управління безпекою інтелектуальної будівлі. На основі представленої 

концепції розроблена загальна технологія функціонування СУРБ. 

Апробація результнатів. Основні положенння і результнати бакалаврськї 

роботи надаються в 1 статті та 4 тезисах в рецензованих наукових виданнях. 

Кисіль А. А. , Катков Ю.І., Красножон Д.О., АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ В 

SMART ОБ‘ЄКТАХ/Катков Ю.І., Красножон Д.О., Кисіль А. А. // Зв’язок. – 2019. 

– №4 – С.27-31. http://con.dut.edu.ua/index.php/communication/article/view/2409 

 



12 
 

А.А. Кисіль, Катков Ю.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ 

«РОЗУМНИЙ БУДИНОК»// I Міжнародна науково-технічна конференція 

Міжнародна науково-практична конференція студентів «Сучасні досягнення 

компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE) в галузі ІТ та нові можливості їх 

вивчення і застосування». 

- http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-7833-mizhnarodna-naukovo-praktichna-

-konferenciya--studentiv-z-tehnologiy-hpe 

- http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-7825-vimogi-do-publikacii-tez-

dopovidey-na-konferencii-suchasni-dosyagnennya--kompanii-hewlett-packard-

enterprise-v-galuzi-it-ta-novi-mozhlivosti-ih-vivchennya-i-zastosuvannya 

- http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1895_30024044.pdf 

 

Кисіль А.А., Катков Ю.І. ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТА КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» // МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ 
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1 АНАЛІЗ СУЧАСНОнГО СТАНУ СИСТЕМ УПРАВЛІнННЯ 

ІНТЕЛЕКнТУАЛЬНОЮ БУДІВЛЕнЮ 

 

1.1 Основні принципни побудовни та функціоннування системи «Розумний 

дім» 

Сучасний «розумний дім» втілив у собі безліч інновац нійних розробонк, які 

зробили його унікаль нним з безпеки і комфорт набельності. Наявніснть всіх цих 

розробонк дозволянє сьогоднні втілюванти мрії в життя, тепер власник ну житла зовсім 

необов'язково турбува нтися про свій будинок, адже він завжди під контрол нем 

обладнанння, яке не дає збоїв і працює цілодоб ново весь рік, навіть коли нікого 

немає в будинку. Принцип роботи системи «Розумний дім» полягає в 

автоматнизації всього, з чого складаєнться житлова споруда: освітленння, 

кондицінонування, система безпеки, електро ненергія, опаленння, водопоснтачання та 

водовіднведення і так далі. До основни нх підсистнем «розумного дому» відносянться: 

клімат-контроль, освітленння, мультимнедіа (аудіо і відео), охоронн ні системи, 

зв'язок та інші рис. 1.1.[1]. У стандар нтному проекті «розумного дому» можна 

виділитни три основні підмере нжі: мережа мультим недійних пристронїв, мережа 

електроносвітлювального обладнанння і сенсорнну мережу . В останньному випадку 

це датчики руху, світла, темперантури, тиску, вологоснті, вібрацінї і т.п. Таким 

чином, «розумний дім» складаєнться з програмнного і апаратнного забезпенчення, 

датчикінв і проводо нвої/ безпровнодової мережі рис. 1.2. 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Основні підсистнеми «розумного дому»[1] 
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У загальнному випадку, «розумний дім» надає його власник ну такі перевагни: 

1) зниженння спожива нння ресурсінв (газ, вода, електроненергія); 

2) високий рівень комфортну; 

3) забезпенчення необхіднної взаємоднії всіх автоматнизуються систем об'єкта 

нерухомності, завданння різних режимів роботи; 

4) зниженння ймовірнності виникненння аварійнних ситуацінй; 

5) підвищенння оператинвності, простотни і зручноснті управлінння. 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Основні компоненнти «розумного будинкун» [1] 

 

 

Для автоматнизації будинку смарт-вузли можуть бути інтегро нвані 

безпосенредньо в побутов ні прилади, наприклнад в пилососни, мікрохвнильові печі, 

холодилньники і телевізнори. Вони можуть взаємод ніяти один з одним і з зовнішн нім 

мережею через інтерне нт. Це дозволинть кінцевинм користунвачам легко управля нти 

пристронями будинку як локальн но, так і віддаленно. Більшіснть побутов них пристронїв 

з категорнії «розумних» речей можна поділит ни на дві групи за типом викорис нтання 

інтерненту. До першої групи належит нь техніка, яка через WWW оновлює своє 

програмнне забезпенчення, отримує нові функції, приймає сигнали від господа нря, 

який знаходинться далеко і, відпові ндно, відправ нляє йому інформанцію, яка 

підтвернджує виконанні дії та свій стан. Цей тип викорис нтання інтерненту побутовної 

техніконю є найбільнш розумнинм і здатний довести потенці нйному споживанчеві свою 

кориснінсть. До другої групи входить техніка, в якій інтерне нт є як би сторонннім 
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тілом. Суть рішення в тому, що в абсолют нно звичний побутов ний прилад, типу 

мікрохвнильовки або холодилньника, вбудовунється спрощенний комп'ютер і дисплей, 

після чого з їх допомог ною можна отримув нати мультимнедійні розваги там, де їх 

раніше не було, наприкл над, на тій же кухні. 

Розумний будинок - це система інтелекнтуальної автоматники для управлі нння 

інженернними система нми сучаснонї будівлі. 

 Будь-якій людині в будинку, в квартир ні або в офісі важливо відчува нти себе 

комфортнно і в безпеці. Саме ці два завданн ня плюс естетик на зовнішннього вигляду 

пристронїв - і є основні цільові установ нки, на які орієнто нвані системи «Розумний 

дім». Інтелекнтуальна автоматника управлянє всіма інженернними системанми в 

будинку, дозволянє людині централнізовано встановнлювати комфортнні для себе - 

темперантуру, вологіснть, освітленність в кімнатанх, зонах, і забезпенчує безпеку. 

Система «Розумний дім» включає в себе наступн ні об'єкти автоматнизації: 

Управлінння освітле ннням; Управлінння електронприводами; Клімат контрол нь;  

Управлінння системоню вентилянції;  

Централізоване управлі нння системанми: домашньного кінотеа нтру; мультір нум; 

системи відеоспностереження;  ОПС (охоронно-пожежна сигналінзація); СКД 

(системи контролню доступун); Контролнь навантанжень і аварійнних станів;  

Управлінння інженер нним обладнаннням з сенсорнних панелей;  Сервер управлі нння. 

 Система «Розумний дім» забезпенчує механізнм централнізованого контролню 

та інтелекнтуального управлінння в житловинх, офісних або громадс ньких 

приміщенннях. З інсталянцією подібнонї системи вдома чи на роботі кожен 

користунвач отримує можливі нсть в рамках загальнної середовнища проживанння 

задаватни параметнри власног но індивіднуального середовнища (світло, темперантура 

повітря, звук і т.д.), в т.ч. порядок роботи системи. 
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1.2 Структунра системи «Розумний будинок н» 

 

Структура системи «Розумний будинок н» складаєнться з трьох рівнів, а саме 

нижньогно, середньного і верхньо нго. Нижній рівень, це датчики і виконав нчі 

елементни, такі як сервопр ниводи, датчики вологоснті і темперантури, ультраз нвукові 

сенсори тощо.  

 

Рисунок 1.3 - Структунра системи «Розумний будинокн»[2] 

 

Середній рівень системи «Розумний будинок н» в нашому випадку 

предстанвлений у вигляді контролнера Arduino UNO, до якого приєдну нються все 

датчики і виконавнчі елементни. Верхній рівень, це SCADA (в разі промисл нових 

систем) або ж Web-додаток (в нашому випадкун), через яке здійснюнється 

управлі нння системоню «Розумний будинок н». На даний момент вже існують 

SCADA-системи розумно нго будинку, проте дані системи реалізо нвані на 

промислнових контрол нерів, що тягне за собою високу вартіст нь кінцевонго продуктну. 

Наша ж система реалізонвана на базі контролнера Arduino UNO, вартістнь якого 

доступн на для середньного класу споживанча. 

Аналіз компоненнтів нижньогно рівня. 

Розглянемо докладнніше структунру нижньог но рівня і кожен компоне ннт 

окремо. Модуль датчика викориснтовуються в автомат ниці для управлі нння 

освітленнням або в приладанх, контролнюючих рівень освітле нності. Від зміни 

освітленності змінюєт нься опір датчика від сотень Ом при яскраво нму світлі, до МОм 

в темряві. 



18 
 

Вимірює відстаннь до об'єкта, посилаю нчи ультразнвукові хвилі. На платі 

встановнлені випроміннювач ультраз нвуку і мікрофонн сприйманє відбиту хвилю. В 

системі «Розумний будинокн» викориснтовується в якості датчика для сигналі нзації, 

що спрацьонвує при наближе ннні об'єктів. 

Під сервопрниводом найчастніше розуміюнть механізнм з електронмотором, який 

можна «попросити» поверну нтися в заданий кут і утримув нати це положен ння. Якщо 

сказати повніше, сервопр нивід - це привід з управлі ннням через негативнний 

зворотнний зв'язок, що дозволя нє точно керуватни парамет нрами руху. 

Сервопрниводом є будь-який тип механічнного приводу, що має в складі датчик 

(положення, швидкоснті, зусилля і т.п.) і блок управлі нння приводо нм, автоматнично 

підтримнує необхіднні парамет нри на датчику і пристро нї відповіндно до заданогно 

зовнішнньому значеннням. Сервопрнивод отримує на вхід значенн ня керуючонго 

параметнра. Наприклнад, кут поворотну. Після цього блок управлі нння порівнюнє це 

значенння зі значеннням на своєму датчику і на основі результ нату порівнянння привід 

вироблянє деяку дію, наприклнад, поворот, прискорнення або уповіль ннення так, щоб 

значенння з внутрішннього датчика стало якомога ближче до значенн ня 

розпоряндника майна параметнра. Найбільнш поширенні сервопрниводи, які утримую нть 

заданий кут і сервопрниводи, що підтримнують задану швидкіс нть обертанння. 

Датчик складаєнться з двох частин: термістнор і ємніснинй датчик вологоснті. 

Також в корпусі встановнлений чіп для перетво нрення аналого нвого сигналу в 

цифровинй. Дані і темперантури, і вологос нті поставлняються по сигнальнному проводу 

у вигляді цифровонго сигналу. Це дозволя нє передавнати дані на відстан нь до 20 м. 

Даний датчик потрібенн для відстежнення і реєстранції змін вологоснті і темпера нтури 

в приміщеннні. 

ПІР датчик руху складаєнться з піроеле нктричного чутливонго елементна, що 

уловлює рівень інфраченрвоного випроміннювання. Чим більше темперантура, тим 

вище рівень випроміннювання. Датчик розділенний на дві частини. Дві частини 

датчика встановнлені таким чином, що одна половин на вловлює більший рівень 

випроміннювання, ніж інша, вихіднинй сигнал буде генерув нати значенння high або 

low. Основноню функцієню даного датчика є уловлюв нання змін рівня 
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інфраченрвоного випроміннювання для передачні сигналу, наприклнад, включенння 

світла при появі людини в приміще ннні. Аналоговий датчик газу MQ4 

викориснтовується для виявленння витоку наступн них газів: метан, природн ний газ і 

великі концентнрації парів алкоголню, диму. Він має високу чутливі нсть і малий час 

відгуку. Чутливі нсть може бути налаштонвана за допомогною потенцінометра на платі 

датчика. Викориснтовується для системи сигналінзації. 

Модуль реєструнє відкритне полум'я. Світлодніод служить сприйманє 

елементном, який одержує інфраче нрвоне випроміннювання. 

З його допомогною в системі «Розумний будинок н» реалізонвана пожежна 

сигналінзація. Служить для читання і запису міток радіочанстотної ідентифнікації.  

Дозволяє вмикатин-вимикати потужну, високовнольтне навантанження. З 

одного боку, підключ нається харчуванння в 220 вольт, з іншого - електронприлад, 

саме реле підключ нена до контролнлера Arduino, що дозволя нє відключнити 

електронприлад при надходжненні сигналу з контролнера. Провіднний датчик 

відкритнтя дверей (геркон) являє собою магніто нгерконовий сповіщунвач, 

призначнений для блокува нння дверних і віконни нх прорізінв. Підключнається до будь-

якої вільної лінії контролнлераArduino. 

Сповіщувач конструнктивно складаєнться з датчика магнітонкерованих на 

основі геркона і задає елемент на (магніту), виконанних в пластмансових корпусанх. 

Сповіщунвач розрахонваний на безперенрвну цілодобнову роботу. 

Пристрій, що дозволя нє працюванти підключ неному до нього пристро ню при 

відключненні електронживлення за рахунок вбудованних акумуля нторів.  

Аналіз компоненнтів середньного рівня. 

Arduino UNO. Друкованна плата, заснованна на мікроконнтролері ATmega 

328pc тактовоню частотоню 16 МГц, має 6 аналого нвих входів і 14 цифрови нх вхід / 

вихіднинх висновкнів. 

Призначена для створен ння різних пристро нїв. Контролнер програмнується c 

допомогною USB кабелю, за допомогною IDE Arduino. Джерело нм живленння може 

служити USB кабель або зовнішн нє джерело (наприклад, батарей нка). Джерело 

вибираєнться автоматнично. Діапазонн напруги: 7 - 12 В. 
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Raspberry PI. Являє собою невеликний комп'ютер з однояденрним процесо нром 

ARM11 з тактовоню частотоню 700 МГц і 256 Мб операти нвної пам'яті. Є слот Micro 

SD, вбудованної пам'яті не має, операці нйна система завантанжується на SD карту. Є 

40 GPIO контактнів для підключнення різних пристро нїв. Живленнняздійснюється 

через micro USB. Так само є один USB 2.0 і Audio Jack 3.5 мм 

Аналіз компоненнтів верхньонго рівня 

SCADA - це програмнний пакет для забезпенчення або розробк ни систем 

роботи в реальнонму часі. Який реалізунє функції збору, обробки, відобра нження, 

архівацнії інформанції про об'єкт [12]. 

SCADA-системи викориснтовуються в системанх автоматнизації, науковонго 

експеринменту, монітор нингу. SCADA-системи вирішуюнть завданння: обмін даними 

в реальнонму часі з пристронями зв'язку з об'єктом; обробка інформа нції в реально нму 

часі;  логічне управлі нння; сигналінзація про аварії. 

 

1.3  Огляд особливностей управлінння системоню «Розумний будинокн» 

 

На даний момент відбува нється процес об'єднання мереж, створює нться 

оптималньний інтерфе нйс між мережею та кінцеви нм пристронєм і, головне, інтерфе нйс 

між людиною і машиною у вигляді графічн ного призначненого для користунвача 

інтерфенйсу, сенсорнного екрану або просто ідентиф нікації голосу або жеста. 

Основние функції розумно нго будинку включаю нть в себе управлінння наступнними 

системанми: 

1.Інфраструктура життєзанбезпечення (управління освітленністю, управлінння 

опаленнням, управлінння мікроклніматом);  

2. Сістеми безпеки (датчики руху, сигналі нзація, блокуванння вікон і дверей, 

імітаціня присутнності, оповіщенння про аварії в будинкун);  

3. Битовая техніка (управління телевіз нором, управлінння холодилньником, 

управлі нння чайниконм / кавоварнкою, підтримнка функцій контролню і управлінння 

через інтернент);  

4. Енергетніка (контроль альтерннативних джерел енергетники);  
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5. Обслужі нваніе (автоматичний опитува нння працезднатності автоматниз 

іровани приладінв, автоматніческійопрос працезднатності окремих елементнів УД, 

повідомнлення про несправнності (включаючи відправнку повідомнлень і листів), 

моніторнинг і управлінння (включаючи взаємоднію через інтернент) . 

Види управлінння: Перший вид управлі нння за профілянми мешканцнів, що 

мають свої пріоритнети або в ручному режимі (за допомог ною пульта, сенсорн них 

панелей, смартфонна, комп'ютера): 

- Управлінння розумни нм будинконм за допомогною сенсорн ної панеліСненсорная 

панель управлінння являє собою один з найпроснтіших способінв управлінння 

умнимдонмом [11]. 

Для того щоб почати роботу на сенсорн ній панелі необхід нно вибрати віконце 

з кнопкамни-елементами управлі нння. Далі здійснюнється перемикнання між 

розділанми і відбуванється настройнка інтерфенйсу відповіндно до ваших смаків і 

вимог.  

- Управлінння розумнинм будинконм з дистанцнійного пульта управленніяДля 

того щоб управлянти розумни нм будинконм за допомогною дистанцнійного пульта 

управлі нння (ДУ), необхіднно підключнити всі системи до радіови нмикач. Зазвичанй 

пульт дистанцнійного керуван ння має 16 каналів. При цьому до кожного з них 

можна підключнити одне або кілька пристро нїв, за рахунок чого відпада нє 

необхіднність викориснтовувати свій пульт для кожного конкрет нного пристроню 

окремо. В даному випадку все системи управлянються за допомогною одного 

єдиного пульта дистанцнійного керуванння [3]. 

Пульт дистанцнійного керуванння оснащенний таймеронм, який дозволянє 

запрогрнамувати роботу пристро нїв так, щоб вони включалнися і / або вимикалнися в 

певний час. Однак тут необхід нно знати, що роботу пульта дистанц нійного 

керуванння, на відміну від сенсорн ної панелі, можна налаштунвати на кілька днів 

вперед. Додатконво до цього пульт не так наочний, як панель. Управлі нння 

розумнинм будинконм за допомогною комп’ютера Розумни нм будинконм, можливо 

управля нти за допомогною комп'ютера, ноутбук на і навіть кишенькнового ПК, який 

буде виконувнати роль сервера. При цьому користу нвач отримує можливінсть 
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управля нти своїм будинко нм дистанцнійно. Для здійсненння такого управлі нння 

комп'ютер необхіднно підключнити до системи управлі нння з бездротновим або 

провіднним каналам передачні даних. Таким чином, можна виконув нати будь-які дії, 

доступн ні з сенсорнної панелі. Більш того, керуват ни розумнинм будинконм стає 

можливинм на відстанні, викориснтовуючи web-додаток, яке встановнлюється на будь-

який комп'ютер. Управлінння розумнинм будинконм з мобільнного телефонна Сучасні 

мобільнні телефонни і смартфонни предста нвлені на рис.1.20 в більшос нті випадкінв 

підтримнують WAP-технології і GPPS-комунікації [11]. 

Управляти розумни нм будинконм можна і за допомог ною стаціоннарного 

телефонну. Наприклнад, викориснтовуючи домофон, можна влаштув нати так. що 

подзвоннив у двері людина ні в якому разі не запідоз нрить, що вас немає вдома. В 

даному випадку Другий вид управлі нння на базі системи ІІ (на базі промисл нових 

контролнерів). Як приклад можна навести деякі багатоф нункціональні контролнери, 

призначнені для управлі нння в системі РБ: а - Ocelot (Х10), б - TVLINK 868 GSMAL 

(Teleco), в - Neroll 8450-50 (Nero). Вони інтегрунються в систему передачні сигналінв 

(зазвичай поєднанну з мережевним каналом за техноло нгією powerliнne) і здійснюнють 

управлі нння-моніторинг активни нми (пристрої) і пасивнинми (Датчики) елементнами 

всього РБ. 

 

1.4 Концепцнія побудовни системи управлінння інтелекнтуальною будівленю 

 

Існуючі підходи до побудов ни СУРБ, незважанючи на піднесенння їх як 

комплекнсних систем, має ряд існуючи нх недолікнів. По-перше, вони охоплюю нть 

лише найбільнш важливі сфери діяльно нсті СУРБ; перш за все, сфери 

життєзанбезпечення і безпеки і скоєно не зачіпаю нть сферу взаємовнідносин різних 

юридичнних і фізични нх суб'єктів в зоні контрол ню. По-друге, підсистнеми в складі 

СУРБ розгляднаються як практичнно незалежнні, що створююнть проблемни при 

реалізанції багатьонх заходів, особливно в АС. На кінець, немає окремо виділен ної 

підсистнеми або служби, що відпові ндає за стратегнічний розвитонк інтелекнтуального 

будівлі [12,13]. Таким чином, найбільнш серйознним недолікном існуючи нх концепцній 
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побудовни СУРБ є ігнорув нання суб'єктів і, перш за все, ЛС в якості складов ної 

частини СУРБ, тобто повноці ннні управлі нння інтелек нтуальною будівленю 

обов'язково має ґрунтув натися на розгляд цієї будівлі як соціоте нхнічної системи, 

гармонінйно поєднує в собі будівлю, всі його технічнні та інші служби з ЛС. 

Під соціотенхнічною системоню розумієнться організнована сукупнінсть 

технічнних, програмнно-апаратних засобів, а також фізични нх осіб, в якій кожен із 

зазначенних компоненнтів має строго певні рамки і обмежен ння своєї діяльнонсті.  

Виділимо деякі з принцип нів побудов ни соціотенхнічних систем в рамках 

СУРБ. 

1. Технічнні засоби в складі СУРБ не повинні створюв нати ЛС проблем і 

незручнностей для проживанння, пересувнання або перебувнання в зоні контролню. 

2. Технічнні засоби не повинні порушув нати або створювнати проблемни для 

реалізанції конститнуційних прав ЛС, і, перш за все, права на приватн не життя та 

особистну таємницню. Особливно виділимно з цих позицій систему 

відеоспностереження, яка є джерело нм збору різноманнітної інформа нції 

конфіденнційного характенру про всі ЛС. Тому, забезпе нчення дотриманння даного 

принципну в СУРБ є досить складнинм завданнням. 

3. Інформанція, що стосуєт нься приватнного життя ЛС та інших фізични нх і 

юридичнних осіб, повинна обробля нтися СУРБ в повній відповіндності 

законоднавством. 

4. СУРБ не повинна обробля нти дані, робити керуючі дії або обмежув нати 

можливонсті будь-яких осіб, в тому числі і ЛС, що знаходя нться поза 

контролньованою зоною. 

5. При виникненнні конфлікнтних ситуацінй в зоні контролню СУРБ всі дані, що 

стосуютнься цих конфлікнтних ситуацінй, а також ЛС, які брали участь в конфлік нті, 

повинна оброблянтися і надаватнися, насампенред, із забезпенченням інтереснів ЛС, але 

без порушенння законоднавства. 

6. При виникненнні конфлікнтних ситуацінй між ЛС в зоні контрол ню СУРБ, 

остання повинна максиманльно ефективнно викориснтовувати наявні в СУРБ 

можливонсті для максиманльно швидкогно погашенння конфлікнту з максиманльним 
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дотриманнням інтереснів як ЛС, що беруть участь в конфлік нті, так і всієї спільнонти 

ЛС. 

У зв'язку з вищесканзаним концепцнія побудов ни СУРБ повинні бути змінена з 

урахуваннням вимог щодо формува нння соціотенхнічниз систем. Саме, пропонунється 

виконатни наступнні мінімалньні зміни в концепц нії СУРБ, описанонї у введеннні  рис. 

1.4 СУРБ включає сім підсистнем [8]. 

 

 

Рисунок 1.4 - Концепцнія систем управлінння розумни нм будинко нм [14] 

 

1. Система життєзанбезпечення, що відповіндає за безперенбійне і ефективнне 

функціоннування всіх основни нх функціоннальних інфрастнруктур необхід нних для 

нормальнної життєді няльності. 

2. Система безпеки, що відпові ндає за збереженння майна в зоні контролню і 

забезпенчення безпеки всіх ЛС та інших суб'єктів.  

3. Система інформа нційної підтримнки, основнинм призначненням якої є 

надання легітимнним суб'єктам (в рамках законоднавчих, норматинвних та інших 

обмежувнальних докумен нтів) інформанції з усіх потрібн них питань, пов'язаних з 

функціоннуванням СУРБ. 

4. Система збору та підгото нвки даних, призначнена для забезпенчення всіх 

інших систем СУРБ необхіднними за складом і обсягом наборамни даних.  



25 
 

5. Система забезпе нчення комфортнності, призначнена для забезпенчення 

максиманльної комфортнності перебув нання всіх ЛС в зоні контролню.  

6. Система управлі нння та розвитк ну, призначнена для вдоскон налення стану 

всіх споруд в зоні контрол ню; складаєнться з наступнних підсистнем: диспетчнерський 

пункт, комерцінйної діяльнонсті, аналізу стану споруд і розробк на планів по їх 

реалізанції, аналізу та вирішенння проблем в середовнищі ЛС, адмініснтративно-

фінансовий відділ, відділ управлі нння персонанлом і роботамни, регулювнання роботи 

СУРБ, відділ по АС.  

 

1.5 Аналіз автоматнизованих системи управлінння  

 

Аналіз  програмнного рішення моніторнингу NetPing.н.. 

Компанія «Alentis Electro нnics» є розробнником і виробни нком систем 

моніторнингу навколиншнього середовнища NetPing. Основна сфера застосунвання - 

віддаленний контролнь і моніторнинг пристронїв в будинку і офісі. Задачі, які 

вирішуюнться за допомогною пристроню NetPing: Віддаленне управлі нння 

електронживленням; Управлінння безпеконю та відстежнення надзвичнайних пригод, 

викориснтовуючи датчики диму, протіка нння води, витоку газу, антиван ндальні 

системи, управлінння камерамни відео спостернеження; Управлінння мікроклніматом за 

допомогною датчикінв темперантури, вологоснті і управлінння кондицінонером через 

інфраченрвоний порт; Управлі нння АТС по порту RS-232; Дистанцнійне зміна 

налаштунвань в залежнонсті від ситуацінї; Відправнлення повідомнлень про неполад нки 

або інші важливі події по засобом SMS, електро ннна пошта; Доступ до системи в 

реальнонму часі через HTTP або SNMP; Управлі нння освітленнням та іншими 

побутовними прилада нми за розкладном 

Пристрої NetPing дозволя нють підключнити до 16 датчикі нв на один пристрі нй. 

Завдяки вбудованному Web-серверу контрол нь і управлінння здійснюнється через 

браузер. 

Але можна викорис нтовувати стороннні програмни монітор нингу, наприклнад 

Zabbix, Nagios і PRTG Network який рекомен ндує виробнинк NetPing. Перевагна 
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PRTG Network полягає в більш зручном ну інтерфенйсі програмни, можливінсть вести 

детальнну статистнику та мобільнну версію програмни (Android і iOS) 

Аналіз програмнного рішення  OpenRemнote. 

OpenRemote, програм на забезпенчує автоматнизацію житловинх і комерцінйних 

приміщеннь. OpenRemнote дозволянє створитни мобільнний додаток для розумнонго 

будинку без програм нування, при цьому можливо викорис нтовувати різні техноло нгії 

EIB / KNX, AMX, Z-wave. Простимни  словами це багатоп нлатформовий 

конструнктор, в якому Ви создаетнеінтерфейс майбутн нього мобільнного додатка. 

Контролнери які можуть бути викориснтані: AMX, KNX, Beckhofнf, Lutron, Z-Wave, 

1-Wire, MiCasaVнerde Vera, EnOcean, xPL, Insteon, X10, Infrare нd, Russounнd, 

GlobalCнache, IRTrans, XBMC, VLC, Samsung SmartTV, panStam нps, Denon AVR, 

Marantz AVR, FreeBox, MythTV, RaZBerr нy і ін. 

Аналіз рішення Home Sapiens.н… 

Інтелектуальна система з голосов ним управлі ннням, предстанвляє собою 

програмнне забезпенчення. У комплекнт не входить обладна нння, але при цьому 

забезпенчена максиманльна суміснінсть з комп'ютерним «залізом». 

Забезпечено інтегранція з системанми Z-wave, Gira, ZigBee, x10, С-bus, що 

дозволинть управлянти освітленння, побутовною електроннікою, системоню опаленння та 

ін. Основнинй упор йде на голосовне управлі нння і зручний інтерфе нйс. 

Аналіз програмнного рішення MajorDoнMo. 

MajorDoMo - це відкритна програмнна платфорнма, для автоматнизації домашнінх 

процесінв. Дана система кроссплнатформенная і не вимогли нва до ресурсінв 

комп'ютера. Може бути викорис нтана, без модулів (датчиків) в якості 

персонанльного органайнзера. Адачі, які вирішуюнться за допомогною MajorDoнMo: 

Система безпеки Система мікроклнімату; Медіа система; Організнатор. 

Аналіз програмнного рішення  Fibaro. 

Fibaro, система автоматнизації будівелнь заснованна на бездротнової технолонгії 

передачні даних Z-wave. Простий метод монтажу, так як не треба протягунвати 

метри кабелю. Мініатюнрні модулі можуть бути встановнлені за будь-яким 

вимикачнем світла або в побутовному приладі. 
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Завдяки бездротновій технолонгії передач ні даних пристро ню Fibaro можна 

демонтунвати і переноснити на нове місце. Система Fibaro постійнно сканує систему і 

при необхід нності інформунє Вас про подію. Висока інтегра нція з іншими системанми. 

мозком системин 

Fibaro є Home Center 2. Інтерфе нйс надає простий контрол нь над групами 

пристронїв відповіндають за функції - опаленння, кондицінонування, освітленння і т.д. 

Таблиця 1.1 

Порівняльні характенристики програмнно-апаратних рішень 

 NetPing Open 

Remote 

Home 

Sapiensн 

Major 

DoMo 

Fibaro Arduino 

Простота 

налаштунвання 
+ - + + + + 

Відкритість 

системин 

- + - + - + 

Мобільні 

додаткин 
+ + + + + + 

WEB 

інтерфенйс 
+ + + + + + 

 

З розгляннутих готових програмнно-апаратних рішень функціо ннально 

підходинть система Fibaro, так як вона елемент нарна в налаштунвання та 

встановнлення додатконвого обладнанння. Але через високу ціну дана система не 

підходинть. 
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2 ФОРМУВАнННЯ ВИХІДНИнХ ДАНИХ ТА ТЕОРЕТИнЧНИХ ОСНОВ 

ФУНКЦІОнНУВАННЯ ТА ПОБУДОВнИ СИСТЕМ УПРАВЛІнННЯ 

«РОЗУМНИМ БУДИНКОнМ» 

 

2.1 Інформанційні техноло нгії систем управлінння «Розумний будинконм» 

 

Як випливанє з алгоритнмів функціоннування СУРБ і її деяких компоне ннтів, 

процеси, пов'язані з управлі ннням, мають найрізнноманітнішу природу, і тому 

інформанційні техноло нгії (ІТ), які поклика нні підтримнувати ці процеси, охоплююнть 

широкий спектр різних програм нно-інформаційних засобів [19]. Розглян немо більш 

детальнно, які інформа нційні технолонгії затребунвані в СУРБ. 

Початковий етап техноло нгії пов'язаний зі збором і реєстра нцією даних, що 

надходянть з різних зовнішн ніх і внутріш нніх (бази даних) джерел: від датчикі нв, 

систем відеоспностереження, інтернент джерел, від ЛС і персона нлу, історія 

переглянду, а також з різних сховищ докумен нтів і баз даних (по поточни нм ситуацінй, 

норматинвним і законод навчим докуменнтам, по минулим ситуаці нй і подій, по 

будівлі і ін.) [20]. Крім того, в процесі обробки дан-них від датчикінв можливе 

викориснтання мікроконнтролерів. Нарешті, необхід нні засоби контролню 

коректнності, повноти і адекватнності. 

Таким чином, на етапі збору та підгото нвки вихіднинх даних необхід нні 

наступнні інформанційні технолонгії: 

1. ІТ по обробці та накопич нення даних від первинн них датчикінв в 

безперенрвному режимі, що вимірююнть різні фізичні парамет нри, здатні взаємод ніяти 

з мікроконнтролерами. Сукупні нсть систем, що забезпенчують отриман ння даних від 

датчикінв і видачу команд на виконав нчі пристронї, може грунтув натися як на 

провіднних, так і бездротнових технолонгіях. Застосонвуються ІТ на основі 

вбудованних плат збору даних зі стандар нтним системнним інтерфенйсом (найбільш 

поширенний інтерфенйс PCI), такі CISC, Cypress CY3654. ІТ на основі модулів 

збору даних із зовнішннім інтерфенйсом (RS-232, RS-485, USB), такі як COM Port 
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Toolkit, Cypress CY3654. ІТ на основі цифровинх вимірювнальних приладі нв (ЦІП) 

або інтелекнтуальних датчикі нв. Для їх організнації застосонвуються програмни з 

інтерфенйсами: GPIB (IEEE-488), 1-wire, CAN, HART, такі як Hewlett н-Packard, VEE 

3.0, IAR EWB [25]. 

2. ІТ з перманеннтного, тобто система нтичного відповіндно до заданогно 

регламеннту, пошуку даних в глобаль нній мережі (в інтерне нті), наприклнад, програмна 

СайтСпунтнік, Recuva. 

3. ІТ з підтримнки систем відеоспностереження. Для монітор нингу та 

управлі нння викориснтовується програмнне забезпенчення для управлі нння системоню 

відеоспностереження і організ нації автомат низованого робочогно місця оператонра для 

моніторнингу в реально нму часі і роботи з архівом; наприкл над, програмна WV-

ASM200, Secur OS. Для запису і перегля нду даних у вигляді зображе ннь від 

мережевних камер викориснтовується програмна BB-HNP17 компані нї Parasonнic, IP 

Camera Viewer. Для аналітинки даних викориснтовується програмна WJ-SRV920RU, 

WV-ASFE904 [22]. 

4. Системи обробки і зберіга нння докуменнтів, наприклнад, Zoho Docs, 

XaitPorнter, Process Street. 

5. СУБД для зберіга нння даних різного типу, включаю нчи схеми, наприклнад, 

програмна Profiveн®. 

6. Інформанційні системи контролню якісних характенристик даних різного 

типу, наприклнад, програмна master's degree. 

Одне з необхіднних умов викориснтання різних ІТ - їх суміснінсть, наявніснть 

можливонсті їх ефектив нного викориснтання в рамках єдиної системи. 

Другий етап техноло нгії пов'язаний з функціо ннуванням ДЦ, а також 

підсистнеми стратегнічного управлі нння. Є серія ІТ, признач нених для управлі нння 

бізнесонм, які можуть бути викорис нтані в якості інформанційних техноло нгій 

функціоннування ДЦ і підсистнеми стратегнічного управлінння - це EAM-системи. 

Таким чином, пропонунється викориснтовувати: 

7. EAM-системи в якості ІТ підтрим нки функціоннування ДЦ і підсист нем 

стратегнічного управлі нння. 
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Однак, в СУРБ для підтрим нки функціоннування ДЦ доцільн ніше 

викориснтовувати SCADA системи, признач нені для підтримнки функціоннування 

систем диспетчнерського управлі нння та збору даних. Тим самим SCADA системи 

дозволянють також вирішитни проблемни викориснтання ІТ в процесі збору та 

реєстранції даних, що надходянть від датчикінв різних типів. Ринок SCADA є одним з 

найбільнш швидко зростаюнчих ринків систем контрол ню в світі. Згідно з 

результнатами досліджнення глобальнної консалтнингової компанінї Frost & Sulliva нn 

«аналіз світовонго ринку систем SCADA», в 2009 році виручка цього ринку склала 

4623,1 млн дол., А до 2016 року, за прогноз нами, вона досягне 7074,1 млн дол. [11]. 

Наступні етапи техноло нгії функціоннування можуть бути реалізо нвані в 

рамках EAM- або SCADA-систем. Доцільнно викориснтовувати одночаснно обидва 

типи ІТ: SCADA системи для ДЦ і збору та підготонвки даних від датчикінв, а EAM-

системи перш за все для систем стратег нічного управлі нння, а також у складі ДЦ 

для процесінв, пов'язаних з менеджмнентом. 

На етапі вісім виникає необхід нність викориснтання ІТ в умовах АС. АС має 

ряд специфі нчних особлив ностей, найбільнш важливинм з яких є фактор часу, точніше 

дефіцитну часу. Тому викориснтовувані в системанх по АС ІТ повинні максима нльно 

швидко вирішувнати поставлнені завданння - навіть, мож-ли, на шкоду якості 

рішення [2]. Зазначе нна вимога накладанє особливний відбитонк на ІТ в системанх по 

АС. В ІТ дозволянють в умовах дефіцит ну часу отримув нати варіантни рішень, які 

можуть сприяти швидкомну вирішеннню проблем і які в умовах дефіцит ну часу 

вкрай складно отриматни іншими методам ни. Таким чином, приходинмо до висновк ну: 

викориснтання ІТ в АС вкрай необхід нно, але ці технолонгії, в силу своєї специфі нки, 

є оригінанли ним типом ІТ. Ключови нм етапом в процесі реаліза нції технолонгії 

функціоннування СУРБ і процедунри прийнятнтя рішень є безпосенредньо процедунра 

прийнятнтя рішень, що передба нчає попереднню підготонвку варіантнів рішень. ІТ, 

призначнені для викориснтання в процесанх прийнятнтя рішень, називаюнться 

системанми підтримнки прийнятнтя рішень (СППР). 
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Рисунок 2.1 - Загальнний алгоритнм процесу прийнятнтя рішень в СУРБ[19] 

 

Ключовим етапом СППР є процедунра формуванння варіантнів рішень. Як 

видно з технолонгії прийнятнтя рішень рис. 2.1, для СУРБ затребунвані наступнні типи 

методів формуванння рішень: 

1) методи, заснова нні на аналізі формалі нзованих моделей, включаю нчи 

оптимізнаційні методи; ці методи необхід нні, перш за все, в функціо ннальних 
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підсистнемах, пов'язаних з інфраст нруктурними службамни, оскількни для подібнинх 

систем є досить багато формалінзованих моделей, що описуют нь процес їх 

функціоннування; 

2) методи, заснованні на викориснтанні продуцінонних правил. Ці методи 

викориснтовуються в тих підсистнемах і при вирішен нні тих завдань, в яких немає 

можливонсті побудувнати формалінзовані моделі; зокрема, в підсистнемі безпеки, 

комфортнного перебув нання. 

3) методи штучногно інтелекнту, заснованні на пошуку варіантнів рішень на 

основі аналізу та викориснтання наявногно досвіду (свого або чужого) за рішення нм 

даної проблемни. Методи викориснтовуються при виникненнні нових ситуаці нй, які 

раніше не виникални в СУРБ. Можуть бути затребунвані в центрі по АС, в 

підсистнемі комфортнного перебув нання. 

4) експертнні методи, заснованні на викориснтанні досвіду і інтуїці нї фахівцінв в 

розгляннутому питанні і передбанчають обов'язкову участь ЛПР в процесі 

формуванння варіантнів рішень. Ці методи запитан ння в ДЦ. 

Таким чином, для ефективнного функціоннування системи підтримнки 

прийнятнтя рішень в СУРБ доцільн но мати ІТ, що реалізунють такі класи методів 

пошуку рішень. Однією з найбіль нш відомих програмнних продукт нів для контролню 

за АС є програмна Accidenнt Alarm System (CAAS). 

9. Формалінзовані методи пошуку оптималньних рішень, адаптовнані під 

завданння і умови функціоннування СУРБ, наприкл над, SAM-Method, EMO-method. 

10. Методи пошуку рішень, заснова нні на продуці нонних правиланх. 

11. ІТ, що реалізунють методи штучногно інтелекнту, наприкл над, програмна 

SCADA systems. 

12. ІТ прийнятнтя рішень за участю ЛПР і експертнів. 

Перераховані чотири класи методів підтримнки прийнятнтя рішень повинні 

бути організновані в єдину системи, що забезпе нчує можливінсть одночас нно 

спільнонго викориснтання декількнох різних методів. 
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Всі перерахновані вище ІТ повинні бути об'єднані в єдину систему, що 

забезпенчує узгодженне і своєчаснне викориснтання різних ІТ, що може бути 

ефективнно реалізонвано тільки на основі викориснтання автоматнизованих систем. 

Автоматизована система управлі нння будівленю (АСУБ) є тим середовнищем, 

яке створює умови для розпізн навання підсистнемами СУРБ конкретнних ситуацінй, 

що відбуванються в зоні контролню СУРБ, і відповіндним чином на них впливат ни за 

допомогною заздаленгідь розроблнених алгоритнмів. Однією з важливи нх функцій 

АСУБявлняется створенння середовнища для функціоннування підсівшни-стеми 

формуванння інформа нційної підтримнки, відповіндальної за все інформан-ційний 

потоки всерединні будівлі і СУРБ, за спілкув нання СУРБ з ЛС і всіх ЛС між собою. 

Таким чином, АСУБ - це комплекнс організ наційних, проектнних, інженернно-

технічних, а також програм нних рішень, здатних забезпе нчити гнучке і ефективнне 

обслуго нвування будівлі на основі сучасни нх технолонгій. 

Досягнення високої ефективнності капіталновкладень у створен ння АСУБ, 

перш за все, забезпенчується за рахунок інтегра нції основни нх компоненнтів 

інтелекнтуальної будівлі в єдину інформа нційно-керуючу інфрастнруктуру і їх 

активне взаємоднії на базі загальнного середовнища обміну даними, в основі якої 

лежить LAN/WAN, побудовнані за принципном структунрованих кабельнних систем . 

На основі вищесканзаного робимо висновонк, що в СУРБ затребунвані також 

13. ІТ формува нння автоматнизованих систем управлі нння будівленю як єдиної 

інформанційно-керуючої середовнища функціоннування всіх інших ІТ. 

Таким чином, повноці ннна реалізанція ІТ в складі СУРБ передба нчає наявніснть 

ІТ з перерахнованих вище 13 класів, об'єднаних в єдину систему на основі 

загальнної інформанційно-керуючої середовнища, сформовнаної і регулюю нться-

руемой АСУБ. 

Можливий набір ІТ в складі типовий СУРБ наступн ний: 

1. Для ІТ 1: Hewlett н-Packard, VEE 3.0, IAR EWB; 2. Для ІТ 2: програм на 

СайтСпунтнік, Recuva; 3. Для ІТ 3: програм на WV-ASM200, Secur OS; 4. Для ІТ 4: 

Zoho Docs, XaitPorнter, Process Street 5. Для ІТ 5: Profive н®; 6. Для ІТ 6: master's 

degree; 7. Для ІТ 7: SCADA 8. Для ІТ 8: Acciden нt Alarm System (CAAS); 
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9. Для ІТ 9: SAM-Method, EMO-method. 10. Для ІТ 11: SCADA systems. 

Для типів 10, 12, 13 відпові ндних програмнних продукт нів, які могли б бути 

викориснтані в СУРБ, знайти не вдалося. 

 

2.2 Математнична модель вибору рішень в типових функціо ннальних 

підсистнемах 

 

Вище була сформов нана загальнна техноло нгія прийнятнтя рішень в СУРБ, де 

були виділенні п'ять типів техноло нгій, які можуть бути затребунвані в процесі 

вибору варіантнів рішень. Оптималньне рішення, однак, може бути отриман но, перш 

за все, на основі першої з цих типів техноло нгій, що спираєтнься на формалінзовані 

моделі. Тому станови нть інтерес аналіз можливо нстей викориснтання 

формалінзованих методів стосовн но до різних компоненнтів СУРБ. Нижче ми 

обмежимнося тільки типовимни функціоннальними службамни, які характенризуються 

стандар нтною схемою прийнятнтя рішень в процесі функціо ннування; саме, 

надходжнення поточні дані від первинн них джерел, в переважнній більшоснті, від 

датчикінв різних типів; оцінка відхиле нння від оптималньного або регламеннтного 

(тобто встановнленого нормати нвними докумен нтами) або переважнного для 

користунвача режиму функціо ннування контролньованого елементна назвемо такий 

режим регламеннтним; знаходжнення за допомогною формалінзованих методів 

оптималньних варіантнів (або оптималньного варіантну) рішень. Таким чином, 

типовимни компоненнтами подібнинх систем є: вихідні дані від первинн них джерел, 

регламеннтне стан (або набір регламеннтних станів) системи, набори можливи нх 

керуючинх впливів. До подібни нх типовим службам можна віднестни майже всі 

функціоннальні служби (водо-, газо-, тепло-, електронпостачання, каналізнації, 

зв'язку, кондицінонування та ін.). 

Для формалінзації завданння управлінння в зазначенних система нх введемо такі 

позначенння. 

Нехай безліч можливи нх керуючи нх впливів (рішень системи н) є D= {d1,….,d2}, 

де рішення, N - кількіснть усіх можливинх рішень. Датчико нва система 
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характенризується безліччню параметнрів  S={𝑠𝑖
𝑗
, 𝑖 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ; j = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅}  (зокрема, тип 

датчика, значенння, його місце розташунвання, тощо), де Ki - кількіснть вимірювнаних 

параметнрів i-го датчика, j - номер вимірювнаного параметнра i-го датчика, M - 

кількіснть датчикінв, доступн них службі. Тоді обираєтнься рішення dn є функцієню всіх 

параметнрів: 

 

де безліччню значень функції f є D. Функція f (.) визначанється алгоритнмом 

пошуку оптимал ньних рішень, і в цій якості вона визнача нє ефективнність пошуку 

оптималньних рішень. Вибір функції f () визначанється складом і змістом безлічі 

керуючинх рішень, особлив ностями обмеженнь завданння, особлив ностями вихіднинх 

даних, зокрема, характенром їх залежнонсті. 

Безпосередньо процес пошуку істотно залежит нь також від критері ню, на 

основі якого оцінюєт нься близькінсть поточно нго варіантну рішення до регламеннтного 

станом. У формалінзованих моделях критерінй пошуку зазвича нй задаєтьнся цільовоню 

функцієню. В якості цільовинх функцій можуть бути викориснтані наступнні:  

1) максиманльна близькінсть параметнрів середовнища в приміщеннні до їх 

ідеальнним (Регламентним) значеннням через заданий регламе ннтний проміжо нк часу; 

2) мінімізнація витрат ресурсі нв (електроенергії, витрати води, тепла та ін.) В 

процесі експлуа нтації будинку. Формалінзуємо зазначенні цільові функції. 

У першому випадку в якості цільово нї пропонунється наступнна функціян 

 

𝑆𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑖
𝑗
(𝑡) ≤ 𝑆𝑚𝑎𝑥  для всіх керованних параметнрів. В (1) всі показни нки 𝑆𝑖

𝑗
 

прив'язані до відпові ндних моментінв часу t, їх зміни задаютьнся співвіднношенням 

 

де 𝑔𝑖
𝑗
(. ) - функція, що характенризує засоби підсистнем або служб. 

Мінімізнація проводинться за сукупнінстю всіх рішень {di (t), t = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅}. Можуть бути 

накладенні додатконві обмеженння; наприклнад, за сумарноню витратоню 



36 
 

енергорнесурсів для розглян нутих підсистнем або служб. Коефіці нєнти 𝜔𝑗𝑖 задають 

пріоритнетності всіх датчикінв, пов'язаних з підсистнемами або службамни: чим 

більше 𝜔𝑗𝑖 , тим цей датчик важливі нше і в великій мірі враховунється при 

оптимізнації в (2.1). 

Відзначимо ще деякі особлив ності зазначе нних функціоннальних служб. Кожна 

служба відпові ндальна зазвичанй за один вид обслуго нвується ресурсу – назвемо його 

основнинм ресурсонм (гарячу або холодну воду, електро ненергію і т.п. Це дозволя нє 

встановнити певну (взагалі кажучи, частков ну) впорядкнованість між можливи нми 

варіантнами рішень, оскільк ни переважнна кількіснть можливинх варіантнів рішень di 

стосуютнься витрачанння основно нго ресурсу. Саме, рішення di «менше» рішення dj 

(записується «di <dj»), якщо можливинй обсяг основно нго ресурсу при вирішен нні di 

менше можливонго обсягу основно нго ресурсу при  рішенні dj. Зазначенне 

порівнянння стосуєтнься також і випадки, коли в рішенні задають нся межі зміни 

основнонго ресурсу: рішення di <dj, якщо інтерванли [ai; bi] і [aj; bj] можливинх 

значень основнонго ресурсу при рішення нх di і dj задоволньняють одну з таких умов: 

1) ai ≤ aj і bi ≤ bj; 2) ai ≤ aj, але bi ≥ bj, так що можливинй інтерванл змін основнонго 

ресурсу в рішенні di більше ніж в рішенні dj. Якщо ж обсяги основни нх ресурсінв в 

рішеннянх di і dj рівні або непорів ннянні (наприклад, обмежен ння на можливі 

значенння основнонго ресурсу або відсутн ні, або задані більш складни нм чином), 

порівнянння йде за іншими парамет нрами основно нго ресурсу; наприклнад, для 

гарячої води - по її темперантурі, напору, кількоснті домішок; для електро ненергії 

(основний ресурс характенризується перш за все потужні нстю) - за величинною 

напруги, стабільнності подачі електро ненергії, і т.д. Таким чином, на безлічі рішень 

вводитьнся модифікнація відомогно способу упорядк нування векторнних наборів - 

лексиконграфічного впорядкнування. При цьому частина рішень (зазвичай, 

незначнна) випадає з введено нї системи упорядкнування - назвемо ці рішення 

сингуля нрними, а їх безліч позначи нмо через Ds. 

Ще однією особливністю даної моделі є наявніснть частковної впорядкнованості 

на безлічі можливинх значень датчикінв системи S={𝑠𝑖
𝑗
, 𝑖 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ; j = 1, 𝐾̅̅ ̅̅ ̅}. Це 
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обумовлнено тим, що всі види ресурсі нв доставлняються до спожива нчів по гілках 

мережевної інфрастнруктури, яка описуєт нься впорядкнованим деревом (оргдеревом), 

де напрямонк упорядкнування відповіндає напрямкну доставкни ресурсу споживанчеві 

або відведенння від нього цього ресурсу (наприклад, для систем каналіз нації, 

прибиранння сміття). Позначинмо цю впорядкнованість символо нм «». Також 

припуск наємо, що нумерац нія по j показнинків 𝑠𝑖
𝑗
 проведенна таким чином, що j = 1 

відповіндає обсягу основнонго ресурсу; j = 2 відпові ндно другого за важливі нстю 

показнинком основнонго ресурсу; і т.д. Відпові ндно до впорядкнованістю орграфа 

системи доставкни ресурсу упорядк новуються і всі датчики, які зазвичанй 

розміщунються в вузлах цього графа або можуть бути віднесе нні до таких сайтів. 

Дана впорядкнованість накладанє певні обмеженння на можливі значенння 

коефіцінєнтів 𝜔𝑗𝑖 : якщо датчик si ≺ sk, то 𝜔𝑗𝑖  ≤ 𝜔𝑘𝑗  для всіх j. 

Наведемо тепер ще один компоне ннт моделі - можливі обмеженння на 

параметнри і змінні моделі. Найбіль нш важливинм системнним обмеженнням є 

обмеженність поставлняється основнонго ресурсу за обсягом, що може бути pаписан но 

у вигляді наступнного нерівнонсті: 

 

де Dv - сукупнінсть всіх датчикінв на кінцевинх вузлах орграфа, що описує 

процес переміщнення v -го ресурсу, де безпосенредньо і відбува нється cпоживанння 

цього ресурсу (нагадаємо, 𝑆𝑖
1 вказує на обсяг споживанння v -го ресурсу в 

відповіндному пункті (вузлі) споживанння цього ресурсун), Rv - максиманльно 

допусти нмий обсяг спожива нння v -го ресурсу в будівлі. Додатко нво можуть бути 

встановнлені обмеженння на обсяг допустм ний обсяг споживанння кожного з ресурсі нв 

в кожному з кінцеви нх пунктах ((кінцевих вузлах відповіндного орграфа v -го 

ресурсун): 𝑆𝑖
1 ≤  𝑆𝑖,𝑚𝑎𝑥

1   для усіх i ∈ Dv. Стосовнно конкретнних службам можуть 

обмеженння на обсяг споживанння ресурсу по окремим галузям графа; наприкл над, 

електроненергії - за окремимни гілкам електронмережі або на окремі сектори будівлі. 

Також можуть бути додатко нві обмеженння за іншими показни нками основнонго 
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ресурсу - не тільки по об'ємним величин нам; наприклнад, по допусти нмому діапазонну 

зміни значенння гарячої води. Таким чином, сукупні нсть обмеженнь вимагає 

уточненння стосовн но кожного конкретнного споживчного ресурсу в конкретнному 

будинку. 

Виберемо тепер можливи нй метод вирішенння отриман ної завданння 

нелінійнного програм нування. Вибір методу рішення в істотно нму ступені залежитнь 

від аналітинчних властивностей функцій f () і g (): чим більше гладкимни є функції, 

тим ефективнніші можливі методи розв'язання задачі (2.1), (2.2), (2.3); наприкл над, в 

разі диференнційованої функції f () і g () можна викориснтовувати методи 

градієннтного типу, які є ефективнними при вирішен нні екстремнальних задач різного 

типу. Однак, в загальн ному випадку функція f () вибору рішення може мати 

абсолютнно різну природу: задават нися не тільки аналітинчним виразамни, а й 

таблицянми, продуці ноними правиланми (наприклад, в розглян нутій нижче підсистнемі 

ОВК), що ніяк не тягне наявніс нть гладких властивностей у функції f( ). Функція g () 

визначанється експлуа нтаційними характенристиками технічнних засобів, які 

обслуго нвують конкретнних основнинй ресурс. Наприклнад, в підсистнемі ОВК, якщо 

перший показнинк основнонго ресурсу описує темперантуру в приміщеннні, другий - 

швидкіснть подачі повітря, то функція g () в разі прийнятнтя рішення про зміну 

темперантури в приміщеннні може бути в самому простом ну випадку описана 

співвіднношеннями: 

 

 

де Tпом(t) - темперантура в приміщеннні в момент часу t,Vпом - об'єм 

приміщенння, vn(t) - швидкіснть потоку повітря, що виходит нь з кондицінонера в 
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момент t, 𝜎кон - пропуск нний перетин кондиці нонера, Tпом(t) - темперантура в 

приміщеннні в момент часу t, Tn (t) - темперантура потоку повітря в момент часу t,  

Pдв - потужні нсть двигуна кондиці нонера, di (t) - прийнятне в момент t рішення про 

зміну темперантури в приміщеннні з поточно нї темперантури Tпом(t) до темперантури T, 

𝜑1(𝑑𝑖(𝑡), 𝑃дв) - функція, що описує залежні нсть швидкоснті vn(t) подаєтьнся в 

приміщенння повітря від потужно нсті двигуна кондиці нонера 𝑃дв і T, 𝜑2(𝑑𝑖(𝑡), 𝑃дв)- - 

функція, що описує залежнінсть темперантури Tn(t)  подаєтьнся в приміщенння повітря 

від потужнонсті двигуна кондиці нонера 𝑃дв і T. Структунра функцій 𝜑1(𝑑𝑖(𝑡), 𝑃дв)  і 

𝜑2(𝑑𝑖(𝑡), 𝑃дв) - визначанється виключнно технічнними характенристиками 

кондицінонера. Однак, безпосенредньо зміна швидкоснті подачі повітря в 

приміщенння і темперантури подачі зазвичанй має комутацнійний тип, тобто 

змінюєтнься стрибконподібно, що також дозволя нє зробити висновонк про відсутн ність 

гладких властивностей у функції g(). 

Виходячи з вищесканзаного, для вирішенння завданння (2.1) - (2.4) 

пропонунється викориснтовувати методи нульово нго порядку, в яких не робитьс ня 

ніяких припуще ннь про властивності функції f (). Найбільнш відомим з подібни нх 

методів є метод покоорд нинатного спуску. Наведем но опис цього методу, 

адаптовнане до вирішенння даної задачі. Обмежимнося для простотни опису тільки 

одним основни нм ресурсо нм стосовнно цільовонї функції Z1. 

На вході алгоритнму задана цільова функціян 

 

обмеження (2), (3), (4) і початко нвий стан системи, що задаєтьнся набором 

показнинків 𝑀0 = ({𝑆𝑖
𝑗(0)}; 𝑖 ∈  𝐷𝑣, 𝑗 = 1; 𝐾𝑖

̅̅ ̅̅ ̅̅ ). Тоді суть алгоритнму полягає в 

побудовні послідонвності точок M1, M2, ..., Mn до тих пір, поки не будуть виконан ні 

умови критеріню зупинки. Наведемно послідонвні кроки методу. 

1. Нехай точки M1, M2 ..., ML вже побудовнані. Послідонвно перебир наються в 

лексиконграфічному (зростаючий) порядку пари (i; j), i 𝜖 𝐷𝑣, j від 1 до Ki. Тобто 

при фіксованному i послідо нвно збільшунється значенння j до значенння Ki, після чого 
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значенння i збільшунємо на одиницю і вважаєм но j = 1. Для кожної пари i = I і j = J 

виконуєнмо наступнні дії. 

2. Фіксуємно значенння всіх змінних 𝑆𝑖
𝑗
, крім i = I і j = J, на рівні їх значень в 

поточнінй точці ML; тобто, якщо 𝑀𝐿 = {𝑆𝑖
𝑗
(𝐿)}, то вважаємно 𝑆𝑖

𝑗
= 𝑆𝑖

𝑗
(𝐿) для всіх i 𝜖 

Dv; 𝑗 = 1; 𝐾𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ . Отримує нмо одновимнірну функцію Z1 (𝑆𝐼

𝐽
), з відповіндними 

обмеженннями (2.2), (2.3). 

3. Проводинться поліпшенння значенння цільовонї функції по змінно (I;J) 

наступнним чином. Побудує нмо дві допоміжнні точки 𝑀𝐿+1
` (𝐼; 𝑙𝐽) і 𝑀𝐿+1

`` (𝐼; 𝑙𝐽): для 

точки 𝑀𝐿+1
` (𝐼; 𝑙𝐽) координ нати 𝑆𝑖

𝑗
= 𝑆𝑖

𝑗
(𝑀𝑚ек) для всіх (i; j) таких, що i ≠ I і j ≠ J; 

𝑆𝐼
𝐽

= 𝑆𝐼
𝐽
(𝑀𝑚ек) -𝛿𝐽, де 𝛿𝐽  - допусти нма точністнь аргумен нту оптималньної точки по j-

ому показни нку основнонго ресурсу. Аналогінчно знаходянться координнати 

допоміжнної точки 𝑀𝐿+1
`` (𝐼; 𝑙𝐽): 𝑆𝑖

𝑗
= 𝑆𝑖

𝑗
(𝑀𝑚ек) для всіх (i; j) таких, що i ≠ I  і  j ≠ J; 

𝑆𝐼
𝐽

= 𝑆𝐼
𝐽(𝑀𝑚ек) + 𝛿𝐽. Перевірняємо виконанння умов (2.2), (2.3) і (2.4) в точках 

𝑀𝐿+1
` (𝐼; 𝑙𝐽)  і 𝑀𝐿+1

`` (𝐼; 𝑙𝐽) при деяких рішеннянх 𝑑𝑘 = 𝑑𝑘(𝐼; 𝐽)𝜖 𝐷  (для кожної з 

точок 𝑀𝐿+1
` (𝐼; 𝑙𝐽)   і 𝑀𝐿+1

`` (𝐼; 𝑙𝐽) свій варіант вирішенння; відпові ндне dk знаходинться 

шляхом переборну всіх рішень їх D). Точки, в яких ці умови не виконую нться, 

викидаюнться і в подальшному не розгляд наються. Нехай обидві точки 

задоволньняють обмеженнням (2.2), (2.3) і (2.4). 

Порівнюються значенння Z1(Mтек), Z1(𝑀𝐿+1
` (𝐼; 𝑙𝐽)) i Z1(𝑀𝐿+1

`` (𝐼; 𝑙𝐽): якщо 1 

Z1(𝑀𝐿+1
` (𝐼; 𝑙𝐽))< Z1(Mтек) і Z1(𝑀𝐿+1

` (𝐼; 𝑙𝐽))< 𝑍1(𝑀𝐿+1
`` (𝐼; 𝑙𝐽)), то вважаємно 

Mтек=𝑀𝐿+1
` (𝐼; 𝑙𝐽); 𝑍1(𝑀𝐿+1

`` (𝐼; 𝑙𝐽))  якщо 𝑍1(𝑀𝐿+1
`` (𝐼; 𝑙𝐽)) < Z1(Mтек)  і 

𝑍1(𝑀𝐿+1
`` (𝐼; 𝑙𝐽)) < Z1(𝑀𝐿+1

` (𝐼; 𝑙𝐽)), то вважаємно Mтек=𝑀𝐿+1
`` (𝐼; 𝑙𝐽); в інших випадканх 

точка Mтек  не змінюєтнься. Якщо тільки одна з точок 𝑀𝐿+1
` (𝐼; 𝑙𝐽) і 𝑀𝐿+1

`` (𝐼; 𝑙𝐽) 

задоволньняє умовам (2.2) і (2.3), то останні умови перевір няються тільки для цієї 

точки. Якщо жодна з точок 𝑀𝐿+1
` (𝐼; 𝑙𝐽) і 𝑀𝐿+1

`` (𝐼; 𝑙𝐽) не задоволньняє умовам (2.2) і 

(2.3), то переходнимо до наступнного кроку алгоритнму. 

4. Якщо поточна пара індексі нв (𝐼; 𝐽) ≠ (𝐼𝑚𝑎𝑥; 𝐾𝐼𝑚𝑎𝑥
) (тобто ми ще не дійшли 

до останньної пари індексінв (i; j), то переходнимо до наступнної по лексиконграфічнму 
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порядку парі , тобто вважаєм но I: = I +1, J: =1, якщо J = Ki, і J: =J +1 (I не 

змінятьнся), якщо  J < Ki. Тут Imax = |𝐷𝑣|  і загальн не число датчикінв, пов'язаних з v -

им ресурсонм. Потім переходнимо до кроку 2. 

5. Якщо поточна пара індексі нв (𝐼; 𝐽) ≠ (𝐼𝑚𝑎𝑥; 𝐾𝐼𝑚𝑎𝑥
) (тобто всі пари (i; j)) 

перегляннуті, то вважаємно ML = Mтек. 

6. Перевірняємо критерінй закінченння пошуку: |𝑍1(𝑀𝐿+1) − 𝑍1(𝑀𝐿+1)| < 휀  , де 

휀 - необхіднна точністнь кінцевонго результнату. Якщо остання нерівні нсть 

виконуєнться, то процес пошуку закінчунється; рішеннянм є набір рішень {dk (I;J)}, 

Отриманних при побудовні точки ML. Ці рішення повинні послідо нвно 

реалізонвуватися відповіндно до послідо нвності їх побудовни. Якщо остання 

нерівнінсть не виконує нться, то переходнимо до побудовни наступнної точки ML + 1 

(крок 1). 

Опис алгоритнму закінченно. Відзначнимо, що в процесі перебор ну варіантнів 

рішень dk на кроці 3 для підвищенння швидкоснті переборну можна скористнатися 

введенонї вище впорядкнованістю наборів рішень dk і координнат 𝑆𝑖
𝑗
 , оскількни 

зазвичанй компоненнти функція g() в умови (2.2) монотон нні за рішеннянми dk  і 

координнатами 𝑆𝑖
𝑗
. Наприклнад, в підсистнемі ОВК чим вище необхід нна темперантура, 

швидкіснть повітря, вміст вуглеки нслого газу або вологоснті в повітрі, тим більше 

значенння показнинків 𝑆𝑖
𝑗
датчиків. 

 

2.3 Фактори впливу на стан «Розумного будинку н» 

 

Постає завданння формуванння системи збору даних. Для цього, перш за все, 

необхіднно сформувнати склад тих даних, збір яких необхід нний для ефектив нної 

роботи СУРБ. 

Для цього спочаткну проводинмо системнну класифінкацію всіх факторінв, які 

можуть вплинутни на керуван ння будівленю або суб'єктів, що перебув нають у ньому 

на законнинх підставнах - назвемо зазначенну сукупні нсть об'єктом управлі нння. Потім 
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на основі результ натів класифінкації факторінв сформовнаний відноснно повний склад 

необхіднних датчикінв. 

На основі аналізу складу всіх можливинх типів впливів виділен ні групи 

чинникінв, пов'язані з наступн ними компоненнтами об'єкта управлі нння і СУРБ, 

показанними на рис. 2.2 [9]: 

1) Безпосенредньо будівелньні констрункції і їх окремі елементни, що формуютнь 

сам будинок; 

2) Інфрастнруктурні системи і їх елемент ни, пов'язані з системанми 

життєзанбезпечення людей (енерго-, тепло-, водо- та газопоснтачання, освітленння), а 

також з наданнянм типових послуг населеннню (зв'язок, інтернент, вентилянція і 

кондицінювання); 

3) Інфрастнруктурні системи, що підтримнують будівлю в стані, що 

задоволньняє всім нормати нвним вимогам, а також забезпенчують контролнь за 

станом усіх елементнів, систем, констрункцій будинку і управлі нння будинконм; 

4) Технічнні та програм нно-апаратні компоненнти, що входять до складу СУРБ; 

5) Суб'єкти, що знаходянться на площах, в приміщенннях і територ нії 

інтелекнтуальної будівлі на законни нх або незаконнних підставнах; 

6) Системи охорони і безпеки інтелек нтуальної будівлі; 

7) Різні дестабі нлізуючі зовнішнні і внутріш нні впливи природн ного, 

техногеннного та суб'єктивного характе нру, які можуть порушит ни нормальнний 

режим роботи інтелек нтуальної будівлі, його підсистнем і навіть зруйнув нати частина 

з них; 

8) безпосенредньо СУРБ як частина об'єкта управлі нння. 

Деталізація перерахнованих факторінв на наступн ному рівні, що враховунє 

змістовнний склад кожного з цих компоне ннтів, дозволинла виділитни більше 56 

можливинх джерела впливу на об'єкт управлі нння. 

Будівля і суб'єкти, що знаходя нться в ньому, піддают нься впливу різних 

чинникінв, як внутріш нніх, так зовнішнніх. Аналіз можливинх способі нв впливу можна 

виділитни наступнні класи способінв впливу:  
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Рисунок 2.2 - Діаграмна каналів впливу на об'єкт управлі нння[9] 

 

1) Механічнні дії - обваленння або руйнува нння елементнів і констрункцій 

будівелнь, і приміще ннь, падіння інших предметнів, що знаходянться в зоні 

переміщнення і знаходжнення суб'єктів, слизькі поверхнні (зокрема, ожелединця), 

падіння предметнів з висоти (зокрема снігу з даху, бурульо нк), суспензнії, пил, в тому 

числі що містять не виводятнься і канцеронгенні добавки; 

2) Хімічні впливи - речовинни, небезпенчні для здоров'я людей або для 

працезднатності персонанлу, вибухо- і пожежоннебезпечні, сильно і неприєм нно 

пахнуть, небезпенчні для технічнних пристронїв, алергенни;  

3) Біологінчні впливу - мікроорнганізми (бактерії, віруси та ін.) І 

макроорнганізми (рослини і тваринин);  

4) Фізичні впливу (немеханічної природи н) - впливу у вигляді фізични нх полів 

і випроміннювань: електронмагнітних полів, рентген нівських, радіоакнтивних, 

іонізуюнчих і ультраф ніолетових випроміннювань і ін .; 

5) Повітрянні впливу -димові, пилові та інші завіси, витоку газу, сильні 

вихрові і турбуленнтні руху; 

6) Психотрнопні та наркотинчні впливу; 

7) Віброакнустичного впливу - сильні звукові сигнали, вібрацінйні впливу 

механічнного характенру. 

Поєднання кожного з джерел впливу з кожним з можливи нх конкретнних 

способі нв впливу породжунє один з каналів впливу на об'єкт управлі нння, як 
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показанно на рис.2.2. Аналіз показує, що загальн не число всіх таких каналів впливу 

перевищнує кілька сотень, причому кожен з каналів вимагає в ідеалі свого 

викориснтання специфінчного пристроню збору даних за відповіндним впливу. Тому 

повний аналіз можливи нх типів датчикі нв, необхіднних для об'єкта управлі нння є 

досить трудомінсткою і складнинм завданнням. 

 

2.4 Підсистнема збору вхідних даних 

 

 

Рисунок 2.3 - Діаграмна вхідних даних систем управлі нння будівле ню [18] 

 

Процес збору та накопич нення даних можна розбити на ряд відносн но 

незалежнних етапів:  

а) безпосенредньо збір даних за допомогною різних технічн них, програмнно-

апаратних засобів, а також з суб'єктних джерел;  

б) реєстранція даних на носіях інформа нції;  

в) аналіз даних по критері нях повноти, адекватнності, несупер нечності, 

актуальнності, своєчас нності, безпеки, довіри і ін .;  

г) прийнятнтя адекватнних рішень при виявлен нні порушен нь хоча б по одному з 

перерахнованих критері нїв і реалізанції прийнятних рішень;  

д) передачна отриманних та проаналнізованих даних в централ ньних блок 

управлі нння і відповіндні функціоннальні підсистнеми для виконанння своїх обов'язків. 
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З перерахнованих етапів обробки даних одним з найбіль нш важливинх є етап 

безпосенредньо збору даних. Загальн на схема формуванння потоку вхідних даних 

приведенна на рис. 2.3. На зазначе нній діаграмні виділенно сім можливинх джерел 

вхідних даних. 

1. Датчики і датчико нві пристронї, що є комплекнси, що включаю нть більше 

одного датчика.  

2. Система відеосп ностереження, що є одним з основни нх джерел інформанції 

для служби безпеки.  

3. Інтернент як джерело інформанції, що дозволянє, перш за все, допомогнти в 

знаходжненні можливи нх варіантнів вирішенння різних проблем. 

4. Журнал подій, де повинні фіксува нтися всі значущі події в зоні контрол ню 

СУРБ. 

5. Інформанція від ЛС, що знаходя нться в зоні контролню СУРБ на законнинх 

підставнах - мешканцні будинку, відвідунвачі, орендарні, співробнітники і т.п.). 

6. Інформанція від персона нлу СУРБ, в тому числі і суб'єктивного характе нру, 

що стосуєтнься всіх аспектінв функціоннування СУРБ.  

7. Законоднавчі і норматинвні докумен нти, що регламеннтують діяльнінсть як 

СУРБ в цілому, так і роботу окремих її підсист нем, включаюнчи підсистнему збору і 

підготонвки даних.  

Одна з основни нх функцій підсистнеми збору та підгото нвки даних є 

забезпенчення безперенбійного, надійнонго і адекватнного функціоннування всіх 

перерахнованих вище джерел даних [23]. У цьому полягає регулят нивна функція 

підсистнеми збору та підгото нвки даних. Однак, обмежен ння завдань підсистнеми 

збору та підготонвки даних лише завданн нями регулят нивного характенру може 

виявитинся недостантнім в умовах виникненння нестанднартних, і особливно, аварійнних 

і АС, оскількни в подібнинх випадканх можуть знадобинтися більш адаптивнні дії 

підсистнеми збору та підгото нвки даних; зокрема, більш частий збір даних 

(наприклад, при виникненнні пожежі), пошук додатко нвої інформанції з інших 

(зовнішніх) джерел (наприклад, при виникне ннні небезпенки можливи нх 

протипрнавних дій). Тому на систему збору та підгото нвки даних покладанються 
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додатконві функції, пов'язані з адаптив нними змінами в процесі збору та підгото нвки 

даних, що додає до регулят нивних функцій підсистнеми також елементни управлінння. 

На схемі рис. 2.3 наведен ні також можливі дії, що управля нють в рамках 

системи збору та підготонвки даних, саме: 

 а) управлі нння частотоню збору і фіксаці нї даних, а також їх поперед нньої 

обробки з урахува ннням умов функціо ннування окремих датчикі нв (наприклад, при 

підвищенній темперантурі, високій вологос нті);  

б) пошук і активізнації додатконвих джерел опитува нння (суб'єктів, 

інформанційних систем);  

в) пошук відпові ндей і рішень з виниклинх проблем в глобальнних мережах. 

Відзначимо, що теорети нчно дані від кожного датчика можуть збирати нся і 

накопичнуватися безперенрвним чином. Однак, якщо ситуаці ня відноснно стабільнна, 

незміннна, то немає необхіднності збирати дані в безперенрвному режимі, тобто 

витрачанється великий обсяг обчислю нвальних ресурсі нв (включаючи пам'ять), які в 

своїй основнінй масі не затребунвані. Таким чином, при стабільнній ситуацінї дані 

доцільнно збирати досить рідко. Навпаки, якщо ситуаціня динамічнно і швидко 

змінюєтнься, то дані необхіднно збирати дуже часто для того, щоб безпере нрвно мати 

інформанцію про поточни нй стан ситуаці нї. Таким чином, є оптимал ньна частота 

збору даних по кожній ситуаці нї, при якій, з одного боку, дані ненадлиншкових, а, з 

іншого боку, їх досить для ефектив нного контролню ситуаці нї. Тому, доцільнно 

змінюванти частоту збору даних в залежно нсті від динамічнності зміни і важливо нсті 

конкретнного процесу або події. 

Основний ( «центральний») блок «Система управлінння процесонм збору та 

підготонвки вихіднинх даних». Опишемо техноло нгію його функціо ннування рис. 2.4. 

Оскількни розгляннута система повинна реалізунвати також і функції управлі нння 

процесо нм збору вихіднинх даних, то необхід нно, щоб вико-мі датчики були здатні 

реагуванти на дії, тобто як мінімум вони повинні бути адресни нми. Більш того, 

пропонунється (в міру наявних фінансо нвих можливонстей) викориснтовувати 

«інтелектуальні датчикин», які мають великий набір керован них параметнрів. Для 

підвищенння ефективнності управлінння процесонм збору даних доцільн но розбити всі 
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датчики на групи (за територ ніальним розташунванням, за функціоннальним 

призначненням і т.п.) і датчики кожної з груп підключ нити до мікропр ноцесора. Він 

повинен здійснюнвати окремі функції контролню і управлінння для відпові ндної групи 

датчикінв - зокрема, контролнь за станом датчикі нв (по всій сукупно нсті 

експлуантаційних і призначнених для користунвача характенристик).  

 

Рисунок 2.4 - Загальнна схема функціоннування підсистнеми управлінння збором 

і протоконлами (МК - мікроконнтролери)[23] 

 

Крім того, при виникне ннні відхиленнь датчикінв від їх регламе ннтних станів 

програмнне забезпенчення мікропрноцесора має негайно інформу нвати про це 

диспетч нерський центр СУРБ. Крім цього, управліннський вплив з центру 

управлі нння СУРБ стосовнно конкретнного датчику або сукупно нсті датчикінв також 
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доцільнно передавнати через МК - оскільк ни від них в центрі управлі нння може бути 

отриманна повна інформанція по доставцні і фактичнної реалізанції керуючо нго впливу. 

Відзначнимо, що для підвищенння швидкоснті обміну, все МК передаюнть дані через 

загальнну шину. 

Процес збору та обробки даних здійсню нється безперенрвно (циклічно) і може 

бути частковно або повністню зупиненний тільки при безпосенредньо керуючо нго дії з 

центру управлі нння СУРБ або при фактичн ному руйнува ннні СУРБ - це відобранжено 

в блоках 21, 22, 23 рис. 2.4. 

 

Рисунок 2.5 - Загальнна схема функціоннування підсистнеми контролню збором і 

протоколами (продовження)[23] 

 

Безпосередньо процес збору даних з первинн них джерел, які перерах новані 

вище, предстанвлений на рис. 2.4 блоками 0, 2, 5. Потім відбува нється реєстранція 

даних (блок 1 на рис. 2.4), де всі отриман ні дані в відпо-відно до прийнят ними для 
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кожного їх типу формата нми розміщунються в оператинвній пам'яті. Далі в ній 

відбуванється аналіз даних за двома групами вимог (блоки 3, 4): (А) на 

відповіндність усім вимогам і обмежен нням, які диктуют нься норматинвними 

докумен нтами різних рівнів, паспорт нними обмежен ннями відповіндних датчикінв, або 

знаходянться в супереч нності з іншими отриман ними даними; (Б) на наявніс нть ознак 

нетиповної ситуацінї в тому числі предаванрійною або аварійнною. 

Якщо зазначенних проблем немає, то обробка даних продовж нується в 

відповіндно до прийнятної технолонгією (блоки 8-13): аналіз зміни даних, що 

надходянть і ситуаці нї в часі (блоки 8, 9); передач на даних до відпові ндних 

функціоннальні блоки (блок 10) і в центр управлі нння СУРБ (блок 11); де вони 

розміщунються для регламеннтного накопичнення і зберіганння, перевірнки даних, 

наявних в накопичнувачах, на предмет їх старінн ня. Якщо дані перестанли бути 

актуальнними (блок 12), то вони передаю нться в «блок архівацнії» для 

довготрнивалого зберіганння. Потім процедунра збору і реєстра нції даних 

повертанється до початку – для реалізанції наступнного циклу своєї роботи. 

У разі, якщо порушує нться хоча б одне із зазначе нних вище двох груп умов 

(наприклад, ситуаціня стає нетиповної), то система реалізунє певний набір дій, що 

управля нють (блоки 14 - 23): вибираюнться управлянючі впливи на відпові ндні 

датчики (блоки 14, 16, 18) , в тому числі що призвод нять до зміни частоти збору 

даних; здійснюнється пошук по зовнішнніх джерел даних; проводи нться пошук 

рішень в аналогінчних ситуаці нях. Якщо ситуаціню не вдаєтьсня нормалінзувати в 

прийнятнні терміни (блок 19), то вся інформа нція по ній передає нться в «центр 

управлі нння», в якому передбанчена спеціалньна служба по діям в нетипов них 

ситуацінях (блок 20). Ця служба вибирає варіант ни рішень; керує їх реаліза нцією; при 

необхіднності сповіща нє всіх суб'єктів про виниклу ситуаці ню. 

Якщо і ця служба виявиланся нездатнною виправинти ситуаціню, то виникає 

небезпенка можливонго пошкоджнення і навіть руйнува нння СУРБ або її частини 

(блоки 21, 23, 24). У свою чергу це може призвес нти до повної або частковної 

блокуванння роботи підсистнеми збору та підготонвки даних. 



50 
 

При порушеннні регламе ннтних обмеженнь за даними система управлі нння, 

перш за все, намагає нться шляхом діагноснтування відповіндних датчикі нв виявити 

можливе порушен ння адекватнної роботи окремих з них (блоки 15), зокрема, 

можлива відмова або вихід з ладу цих датчикі нв. Відповіндно здійсню нється 

прийнятнтя рішень щодо їх подальш ної експлуантації з подальшною реалізанцією. 

Якщо ж проведенні заходи не привели до відновл нення адекватнної роботи датчикі нв 

(блок 17), то ситуаці ня переводниться в категорнію нетиповних відхиленнь і 

оброблянється як нетиповна ситуаціня по описанінй вище техноло нгії. 

Розглянемо приклад, що управля нють, з боку підсистнеми збору та підгото нвки 

даних. Нехай нетиповної ситуацінєю є виникненння пожежі (загоряння) в будівлі. У 

цьому випадку дані від сповіщунвачів пожежнонї сигналінзації надходянть в блок 1 і 

потім відповіндно до описано нї технолонгією, доходят нь до блоків 3, 14. З них дані 

(сигнал) передаюнться в центр управлі нння СУРБ. При необхід нності (в залежнонсті 

від масштабнів загорянння) формуютнься команди на включен ння світловних, звуковинх 

і мовних сповіщунвачів в зоні спалаху. Безпосе нредньо підсистнема збору і 

підготонвки даних паралелньно формує керуючі сигнали для виконан ння іншими 

системанми, що входять в неї, за наступн ним алгоритнмом. 

1. Система телевізнійного спостернеження «направляє» найближнчі 

відеоканмери на вогнище спалаху і привлас ннює цих відеока нмер вищий пріорит нет, 

забезпенчуючи тим самим безперенрвне надходжнення з них відеода нних із зони 

загорянння. На моніторні спостернеження формуютнься укрупненні зображенння з цих 

відеоканмер. Система відеофі нксації переходнить в режим пріоритнетною записи 

зображеннь із зони загорянння. 

2. Система управлі нння мікроклніматом вимикає приточн ну систему 

вентилянції, яка обслуго нвує дану зону - щоб запобігнти надходжненню свіжого 

повітря (що містить кисень) до вогнища спалаху. Для видален ння диму з 

коридорнів, холів, сходів (уздовж маршрут нів евакуац нії) включаєнться відповіндна 

підсистнема димовидналення (відкриваються заслінкни, включаюнться вентилянтори, 

які обслуго нвують витяжну системун). 
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3. Чи включаєнться система автоматничного пожежогнасіння - якщо окремі 

приміщенння або будівля в цілому обладна нно такою системоню. 

4. Система управлі нння електронпостачанням відключ нає ланцюга 

електронживлення від обладнанння і освітлюнвальних пристронїв в зоні пожежі. 

5. Система управлінння освітленнням включає аварійнне освітленння. 

6. Система управлі нння доступонм розблокнує двері (наприклад, обладна нний-ні 

кодовимни замкамин) для безпереншкодної евакуац нії людей. 

7. Система голосовного оповіще нння включає голосовні оповіщенння у 

відповіндних частинанх будівлі. 

8. Система управлі нння ліфтами спустит нь на перший поверх і при 

необхіднності відключ нити їх і т.д. 

Одночасно сигнал про наявніс нть вогнища загорянння надходи нть в єдиний 

диспетч нерський центр СУРБ на автомат низоване робоче місце операто нра. На 

моніторні АРМ з'являється графічнна і текстовна інформанція про пожежу і місце його 

виникненння. Оператонр має можливінсть проконтнролювати роботу системи 

автоматники, при необхід нності продублнювати її, підключ нити (викликати) пожежні 

підроздніли МНС для боротьбни з пожежею. 

Описана техноло нгія роботи підсистнеми збору та підготонвки даних дозволя нє 

на більш якісномну рівні вирішув нати багато важливинх завдань, пов'язані з 

функціоннуванням будівлі і забезпе нченням комфортнності і безпеки перебув нання 

всіх ЛС в ньому [11].  

Таким чином, сформовнана загальнна технолонгія функціоннування підсистнеми 

збору та підготонвки даних, яка є однією з необхід нних для забезпенчення 

функціоннування СУРБ і її функціо ннальних підсистнем. 
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3 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

«РОЗУМНИЙ БУДИНОК» 

 

3.1 Алгоритм функціонування системи управління безпекою будинку 

 

В системі контролю безпеки «Розумного будинку» моніторинг параметрів 

здійснюється на підставі показників датчиків. Датчики встановлюються в 

приміщеннні. Інформанція з датчикінв надходинть на локальнні контролнери, які її 

оброблянють і на основі отриман них даних здійснюнють регулююнчий вплив. 

Централньний контролнер збирає інформанцію з локальнних контролнерів, за запитом 

передає її на 1 рівень, приймає і виконує признач нені для користунвача команди, 

задає параметнри локальнним контролнерам. 

Призначена для користунвача система контролню - це різноманнітні мобільнні і 

стаціоннарні пристронї, за допомогною яких можливо реалізунвати безпеку будинку. 

Це може бути смартфо нн або персонанльний комп'ютер. Для віддале нного доступу 

до підсистнеми потрібн но підключнитися до мережі і ввести пароль. Крім того, 

можливо здійснюнвати деякі дії, що управля нють за допомогною відправнки SMS зі 

свого мобільнного телефонну. 

 

Рисунок 3.1 - Алгоритнм роботи системи контролню[23] 

 

Інформація про стан об'єкта управлінння фіксуєтнься датчиконм і передаєнться 

на локальнний контролнер через певні проміжк ни часу або по необхід нності 

(наприклад, аварійнне спрацювнання датчика вторгне нння). Централньний контролнер 
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задає еталоннне значенння регульонваного параметнра локальнному контролнеру. 

Локальнний контролнер функціоннально складаєнться з блоку порівня нння, блоку 

прийнятнтя рішення і виконавнчого пристроню. У блоці порівня нння знаходинться 

різниця чинного і еталонн ного значенння регульонваного параметнра.  

На підставні величинни і знака цієї різниці у відпові ндному блоці приймаєнться 

рішення про необхід нність регулююнчого впливу, яке здійснюнється виконавнчим 

пристронєм. Централньний контролнер збирає з локальнних контролнерів дані про стан 

об'єктів управлі нння, задає локальнним контролнерам еталоннні значенння, передає на 

1 рівень запитувнані параметнри, приймає і виконує признач нені для користунвача 

команди. Як видно з функціо ннальної схеми, користунвачі безпосенредньо можуть 

задаватни параметнри локальнним контролнерам і отримувнати від них необхід нну 

інформанцію. 

 

3.2 Вибір апаратнних засобів та елементнів до системин 

 

В якості централньного контролнера був обраний Arduino, так як це 

недорогний мікропр ноцесор з відкритною архітекнтурою, здатний зчитуванти вхідні 

дані у вигляді напруги на своїх аналого нвих контактнах. Якщо до певних входів 

пристроню підключнити датчики, то воно буде програм нним способо нм зчитуванти 

інформанцію з цих контактнів. 

Arduino – це платфорнма для розробкни електроннних пристро нїв з автома-

тичним, напівавнтоматичним або ручним керуван нням. Вона виконан на за 

принципном конструнктора з чітко визначенними правиланми взаємоднії між 

елементнами. Система є відкритною, що дозволянє сторонннім виробнинкам брати 

участь в її розвиткну. Платфорнма Arduino гарна саме тим, що не замикає нться на 

певному виробнинку, а дозволянє самому підібранти відповіндні компоненнти. Їх вибір 

величезнний, тому можна реалізунвати практичнно будьякі задуми.  

Крім різноманніття пристро нїв, що підключнаються, варіатинвності додає 

середовнище програмнування, реалізонване на мові C++. Користунвач може не тільки 
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скористнатися створенними бібліотнеками, а й сам запрогр намувати реакцію 

компоненнтів системи на виникаюнчі події [24]. 

Материнська плата об'єднує в собі такі елемент ни:  

− мікроконнтролер (процесор). Основне його признач нення - видаватни і 

вимірювнати напругу в портах в діапазо нні 0-5 або 0-3.3 В, запам'ятовувати дані і 

робити обчисленння;  

− програмнатор. За допомогною цього пристро ню в пам'ять мікроко ннтро-лера 

записуюнть програмну, згідно з якою буде працюва нти "розумний будинок н". До 

комп'ютера, планшетна, смартфонна або іншого при-строю його підключнають за 

допомогною USB-інтерфейсу;  

− стабілінзатор напруги. Необхід нно пристрінй на 5 вольт, потрібн но для 

живленння всієї системи.  

На материннській платі мікроко ннтролера існують два види портів:  

− цифрові, які позначенні на платі буквами "d";  

− аналогонві, які позначенні літерою "a".  

Завдяки їм мікроко ннтролер здійснюнє зв'язок з підключненими пристро нями. 

Будь-порт може працюванти як на отриманння сигналу, так і на його віддачу. 

Цифрові порти з позначк ною "pwm" призначнені для введенння і виведенння сигналу 

типу ШИМ (широтно-імпульсна модуляцнія). Кожен мікропрноцесор оснащенний 

трьома видами пам'яті:  

− flash Memory. Основна пам'ять, де зберіга нється код програмни управлінння 

системоню. Незначнну її частину (3-12%) займає вшита програ-ма завантанження 

(bootloader);  

− sRAM. Оператинвна пам'ять, де зберіганються тимчасонві дані, необхіднні при 

роботі програмни. Відрізнняється високою швидкіснтю роботи;  

− EEPROM. Більш повільнна пам'ять, де також можна зберіганти дані.  

Основна відмінн ність видів пам'яті для зберіга нння даних полягає в тому, що 

при виключеннні електроненергії інформанція, яка записан на в SRAM, втрачаєнться, а 

в EEPROM залишаєнться. Але у енергоннезалежного типу є і недолік – обмеженне 

число циклів запису. Це потрібнно пам'ятати при створен нні власних додаткі нв [24]. 
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1). Всі модулі, які будуть підключ нені до плати, мають як мінімум три ви-

ходи. Два з них – дроти живленн ня, а також напруга 5 або 3.3 В. Третій провід є 

логічнинм. По ньому йде передач на даних до порту. Для підключ нення модулів 

викориснтовують спеціалньні згруповнані по 3 штуки дроти, які іноді називаю нть 

«джамперами».  

Крім збору та аналізу інформанції "розумний будинокн" повинен реагува нти на 

виникаюнчі події. Присутнність на сучаснинх побутовних приладанх просунунтої 

електронніки дозволянє звертатнися до них безпосе нредньо, викориснтовуючи Wi-Fi, 

GPRS/EDGE або Ethernet. Зазвича нй, для систем Arduino реалізунють комутацнію 

мікропрноцесора і високотнехнологічних пристро нїв за допомогною Wi-Fi. Крім 

"спілкування" з комп'ютеризованими прилада нми часто виникаюнть завданння, 

пов'язані з виконаннням будь-яких механічнних дій. Наприклнад, до плати можна 

підключнити сервопрнивід або невеликний редуктонр, який буде від неї живитьс ня. У 

разі необхіднності підключнення потужнинх пристронїв, що працюютнь від 

зовнішннього джерела живленн ня, викориснтовують два варіантни:  

– включенння в електринчний ланцюг електронмагнітного або твердотнільного 

реле. Це пристрінй замикає й розмиканє один з проводі нв по команді, що надходи нть 

від мікропрноцесора;  

– підключнення силовогно ключа – мосфети для постійн ного струму і 

симистонра для змінногно. Вони володіюнть меншим значеннням допус-тимої сили 

струму (5-15 A), але можуть плавно збільшунвати наван-таження. Саме для цього 

на платах передбанчені ШІМ-порти.  

Комплекнтуючі. Arduino Piranha UNO – ця плата є повним аналого нм Arduino 

UNO R3, але на відміну від Arduino UNO R3 на платі Piranha UNO R3 

викориснтову-ються більш потужні стабілі нзатори напруги для шин живленн ня на 5В 

і 3.3В, що призвод нить до більш стабільнної роботи більшос нті модулів рис.3.2. 

Приклад розпінонвки плати предстанвлено на рис.3.3. 

 



56 
 

 

Рисунок 3.2 – Монтажнна реалізанція елементнної бази плати Arduino Piranha 

Uno [3] 

 

Рисунок 3.3 – Розпінонвка плати Arduino[3] 

 

GSM/GPRS Shield A6 – дозволянє працюванти в мережах стільни нкового 

зв'язку за технолонгіями GSM/UMTS/LTE для прийомун/передачі даних, відправн-

лення/ отриманння SMS і здійсненння телефоннного голосовного зв'язку рис.3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Монтажнна реалізанція елементнної бази плати GSM/UMTS/LTE 

Shield A6[4] 

Battery Shield встановнлюється на Arduino, забезпе нчуючи її живленнням як 

звичайнний акумулянтор забезпенчує живленнням смартфонн, планшет і т.д. 
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Рисунок 3.5 – Монтажнна реалізанція Battery Shield 2[3] 

 

Якщо до шин живленн ня Arduino підключнені інші пристро нї, вони також 

отри-мають живленння від Battery Shield рис.3.5. 

Це плата розширенння, яка спрощує процес підключ нення модулів до Arduino. 

Викориснтання Trema Shield рис.3.6 позбавлняє від необхіднності пайки проводі нв 

при підключненні декількнох модулів до Arduino, спрощує процес створен ння 

пристронїв. 

 

Рисунок 3.6 – Монтажнна реалізанція Trema Shield [7] 

 

Trema-модуль цифровинй термоментр: вимірює темперантуру навколи нш-нього 

середовнища. Цифровинй сигнал стійкішний від наведен нь, на відміну від аналого нвого 

датчика темперантури рис.3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Монтажнна реалізанція елементнної бази цифровонго 

термоментру[7] 
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Рисунок 3.8 – Цифровинй термоментр DS18B20 [12] 

Цифровий термоментр (герметичний): датчик темпера нтури DS18B20 –

дозволить вимірювнати темперантуру навколиншнього середовнища рис. 3.8. 

Trema-модуль – датчик газу MQ-2 (широкого спектрун): даний модуль 

здатний визначанти концентнрацію широкогно спектра газів в повітрі (природні гази, 

вуглекинслий і чадний газ, вуглевондні, дим) рис.3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Монтажнна реалізанція елементнної бази датчик газу MQ-2[1] 

 

ИК-датчик руху HC-SR501: він дозволя нє виявити рух людей в контро-

льованій зоні за рахунок випроміннюваного людиною тепла рис.3.10. 

 

Рисунок 3.10 – ІК-датчик руху HC-SR501[1] 
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 Магнітнний сповіщунвач (геркон): це перемикнач і магніт, поміщен ні в пла-

стиковий корпус. Робота за принципном "замкнутий контакт – розімкннений 

контактн", сповіщунвач дозволянє викориснтовувати його в широком ну колі за-вдань: 

контролнь відкритнтя дверей, лічильн ники спрацьо нвувань/швидкості/частоти і т.д. 

рис.3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Магнітнний сповіщунвач[4] 

 

Бібліотнеки. Бібліотека в Arduino – це програмнний код в зовнішн ніх файлах, 

які мож-на встановнити і підключнити до вашого скетчу. У бібліот неці зберіганються 

різні методи і структунри даних, які потрібн ні для спрощенння роботи з датчика нми, 

індикатнорами, модулямни та іншими компоненнтами. Викориснтання бібліотнек 

істотно спрощує роботу над проекта нми, тому що можна зосеред нитися на ос-

новною логікою програм ни, не витрачанючи час на безліч дрібниц нь. Сьогоднні 

величезнна кількіснть бібліотнек викладенно в інтерненті, де їх можна легко заван-

тажити, причому абсолютнно безкоштновно. Таким чином, єдине, що нам потрібн но 

зробити - це виставинти в свій код відпові ндні інструкнції, поперед нньо переконнав-

шись, що потрібнна бібліотнека встановнлена. 

Щоб почати користунватися бібліотнекою, потрібн но на початку програм ни 

включитни заголовнний h файл директи нвою include. Наприклнад, підключнення 

бібліотнеки LiquidCrystal.h буде вигляда нти так: нinclude <LiquidCrystal.h>  

Кожна бібліотнека повинна містити як мінімум 2 файли – це заголовнний 

файл з розширеннням .h і файл з вихідни нм кодом з розширеннням .cpp. В заго-ловки 

знаходянться опис класу, констан нти і змінні. У другому файлі містять нся коди 

методів. Крім двох основни нх файлів може містити нся текстовний докуме-нти 
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keywords.txt і папка examples з кодами приклад нів викориснтання бібліотнеки. Файли 

h і cpp не обов'язково лежать в корені [25]. 

1). Встановнити бібліотнеку можна двома способанми – за допомогною засобів 

Arduino IDE і вручну.  

Щоб встановнити бібліотнеку за допомогною засобів Arduino IDE потрібн но 

зайти в меню Скетч – Підключнити бібліотнеку – Додати .Zip бібліотнеку рис.3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Додаванння бібліотнеки [23] 

 

Для того щоб підключнити бібліотнеку, потрібнно написатни всього один рядок 

на початку скетчу: "нinclude<файл.h>" Потрібн ні бібліотнеки:  

− iarduino_GSM – бібліотнека для роботи з GSM/GPRS Shield;  

− OneWhire – бібліотнека для роботи з датчиканми фірмиDallas;  

− DallasTemperature – для роботи с цифровинми термоментрами DS18B20;  

− SoftwareSerial.  

Проектунвання системи UML-засобами. UML (англ. Unified Modeling 

Language) – уніфіконвана мова моделю-вання, викориснтовується у парадигнмі 

об'єктно-орієнтованого програмнування. Вона є невід'ємною частино ню 

уніфіконваного процесу розробкни програмнного забезпенчення.  

UML є мовою широкогно профілю, це відкритний стандарнт, що викориснтовує 

графічнні позначенння для створенння абстракнтної моделі системи, яка називаєнться 

UML-моделлю [26]. 
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1). UML був створен ний для визначенння, візуалінзації, проектунвання й 

докуменнтування в основно нму програмнних систем. UML не є мовою 

програмнування, але в засобах виконан ння UML-моделей як інтерпрнетованого коду 

можлива кодогеннерація. UML може бути застосо нвано на всіх етапах життєво нго 

циклу аналізу бізнес-систем і розробкни прикладнних програм. Різні види діаграм 

які підтри-муються UML, і найбагантший набір можливо нстей предстанвлення 

певних аспектінв системи робить UML універс нальним засобом опису як 

програмнних, так і ділових систем. Діаграм на прецеденнтів – в UML, діаграмна, на 

якій зображенно відношенння між акторамни та прецеденнтами в системі. Також, 

перекландається як діаграмна варіантнів викориснтання.  

Ця діаграмна є графом, що складаєнться з множини акторів, прецеде ннтів 

(варіантів викориснтання) обмеженних границеню системи (прямокутник), асоціац ній 

між акторамни та прецеде ннтами, відношеннь серед прецеденнтів, та відношеннь 

узагальннення між акторамни. Діаграмни прецеденнтів відобранжають елементни моделі 

варіантнів викориснтання [27]. 

Суть даної діаграмни полягає в наступн ному: проектонвана система 

предстанвляється у вигляді безлічі сутностней чи акторів, що взаємод ніють із 

системоню за допомогною так званих варіантнів викориснтання. Варіант 

викориснтання викориснтовують для описанн ня послуг, які система надає актору. 

Іншими словами, кожен варіант викорис нтання визначанє деякий набір дій, який 

виконує система при діалозі з актором. При цьому нічого не говорит нься про те, 

яким чином буде реалізо нвана взаємоднія акторів із системо ню. Так, для об’єкту 

розробкни діаграмна прецеденнтів буде мати наступнний вигляд рис.3.13. 

Діаграма діяльно нсті – в UML, візуальнне предстанвлення графу діяльнонстей. 

Граф діяльнонстей є різнови ндом графу станів скінчен нного автоматну, вершинанми 

якого є певні дії, а переходни відбуванються по завершеннню дій. Дія є 

фундаменнтальною одиниценю визначенння поведіннки в специфінкації. Дія отримує 

множину вхідних сигналі нв, та перетвонрює їх на множину вихідни нх сигналінв. Одна 

із цих множин, або обидві водноча нс, можуть бути порожнінми. Виконанння дії 

відповіндає виконаннню окремої дії. Подібно до цього, виконан ння діяльнонсті є 
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виконаннням окремої діяльно нсті, включно із виконан нням тих дій, що містятьнся в 

діяльнонсті. Кожна дія в діяльно нсті може виконувнатись один, два, або більше разів 

під час одного виконан ння діяльнонсті.  

 

Рисунок 3.13 – Діаграмна USE-CASE [25] 

 

Щонайменше, дії мають отримувнати дані, перетвонрювати їх та тестуванти, 

деякі дії можуть вимагат ни певної послідо нвності. Специфінкація діяльнонсті (на 

вищих рівнях сумісно нсті) може дозволянти виконанння декількнох (логічних) 

потоків, та існуван ння механізнмів синхроннізації для гарантунвання виконанння дій у 

правильнному порядку [28]. Ці діаграм ни широко викорис нтовуються в описі 

поведіннки, що включає велику кількіснть паралелньних процесінв. Кожний стан на 

діаграмні діяльнонсті відповіндає виконаннню деякої елементнарної операці нї, а перехід 

в наступнний стан виконуєнться тільки після завершенння цієї операці нї. Таким 

чином, діаграмну діяльно нсті можна вважати приватнним випадконм діаграмни станів 

Основнинм напрямкном викориснтання діаграмни діяльнонсті є візуалінзація 

особливностей реалізанції операцінй класів, коли необхід нно надати алгоритнми їх 

виконанння. Наступнна діаграмна демонстнрує основні етапи розробкни системи 

безпеки будинку рис.3.14: 
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Рисунок 3.14 – Діаграмна діяльнонсті процесу розробкни алгоритнму роботи 

системи[25] 

 

3.3 Особливності зборки елементнів системи «Розумний будинокн» 

 

Основним мікроко ннтролером виступанє Arduino Piranha Uno рис.3.15. 

 

Рисунок 3.15 – Реалізанція елементнної бази плати Arduino Piranha Uno[24] 

 

Встановлюємо Battery Shield на Arduino Piranha UNO рис. 3.16: 

 

Рисунок 3.16 – Додаванння елементну Battery Shield до Arduino Piranha 

UNO[17] 
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Принцип підключ нення елементну живленння до макетнонї плати Arduino 

Piranha UNO аналогінчен як і для елементну Battery Shield. Схема підк-лючення 

розроблнена за допомогною програмни Fritzing і предстанвлено на рис.3.17: 

 

Рисунок 3.17 – Схема підключнення батареї до плати Arduino Piranha 

UNO[24] 

  

Наступний елемент GSM/UMTS/LTE Shield A6 встановнлюємо поверх 

Battery Shield рис.3.18: 

 

Рисунок 3.18 – Додаванння елементну GSM/UMTS/LTE Shield A6 до плати 

Arduino Piranha UNO[17] 

 

На макетнінй платі викориснтовується подібнинй елемент, який аналогінчно 

підключнається поверх плати Arduino Piranha UNO це зображе нно на рис. 3.19. 

Далі для зручноснті на GSM/UMTS/LTE Shield A6 встанов нлюємо Trema 

Shield рис.3.20. 

 
 

Рисунок 3.19 – Схема підключнення GSM/UMTS/LTE Shield до плати 

Arduino Piranha UNO[17] 
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Рисунок 3.20 – Додаванння плати розширенння до 

Arduino Piranha UNO[17] 

 

Підключаємо гарнітунру до GSM/GPRS Shield A6. Також необхід нно під-

ключити цифровинй термоментр до Trema Shield (рис. 25). 

 

 

Рисунок 3.21 – Додаванння цифровонго термоментру до Trema Shield[17] 

 

Наступним етапом буде підключ нення датчику газу до Trema Shield рис.3.22. 

 

 

Рисунок 3.22 – Додаванння датчику газу до Trema Shield[17] 

 

Наступним кроком підключ наємо цифровинй герметинчний термоментр до 

Trema Shield рис. 3.23. Міжінфо нрмаційним проводо нм (жовтий) і проводо нм 

живленння 5В (червоний) встановнлено резистонр 10кОм. 
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Рисунок 3.23 – Додаванння зовнішннього термоментру до Trema Shield [17] 

 

Підключаємо магнітнний сповіщунвач (геркон) доTremaShield рис.3.24. Від 

інформанційного дроту (жовтого) через резисто нр 10кОм підключнається дріт GND 

(чорний). 

 

Рисунок 3.24 – Додаванння магнітнного сповіщунвача до Trema Shield[17] 

 

3.4  Програмнування пристронїв  

 

Опис функціоннування системи. Після увімкненння системи необхід нно 

дочекатнися СМС повідомнлення про те, що ініціалнізація пройшла успішно и модем 

GSM зареєстнрувався в мережі. Після цього система готова до роботи. Система 

може прийматни повідомнлення з командоню "ОТЧЕТ". Після отриман ння такого 

повідомнлення від користунвача система сформую та відправнить користунвачу 

повідомнлення з даними про стан системи та всіх датчикі нв. Також пристрі нй має 

кілька сценарінїв роботи з датчиканми: при спрацювнанні любого з датчикі нв на 

телефон користунвача відправнляється SMS з відповіндним повідомнленням, яке може 

містити також інформанцію безпосенредньо з конкретнного датчика. При 

спрацювнанні деяких особо важливинх датчикінв система безпеки відправнляє SMS з 

відповіндним повідомнленням, а після цього здійснюнє дзвінок на вказанинй 

користунвачем номер, завдяки чому абонент може почути, що відбува нється на 

об’єкті, який знаходи нться під охорононю. 
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Опис алгоритнму роботи. З початку ми визначанємо та об’являємо змінні та 

функції, підключнаємо бібліотнеки, також створюєнмо об’єкти для подальшної роботи 

з ними. Одразу підключ наємо бібліотнеку для роботи з GSM/GPRS Shield та 

бібліотнеку для програмнної реалізанції шини UART.  

 

Наступні бібліотнеки для роботи з OneWire та цифрови нм термоментром 

DS18B20. 

 

Також створюєнмо об’єкти для подальшної роботи з датчиканми темперантури. 

 

Далі створюєнмо об’єкт GSM для роботи з функція нми і методамни бібліотнеки 

iarduino_GSM, а також об’єкт softSerial для роботи по програм нній шині UATR 

 

Наступним кроком створюєнмо змінні Textдля зберіга нння текстовної 

інформанції та змінну пошуку символа у рядку. 

  

Далі оголошунємо строку для зберіга нння тексту прийнятних повідомн-лень, 

строку для зберіганння номеру відправнника SMS повідомнлень, а також у змінній 

number задаємо номер, з яким буде працюва нти система. 
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Оголошуємо масив для зберіганння покажчинка на рядок та Масив з 

номерамни виводів пристро нїв 

 

Далі вказуємно мінімалньну темперантуру спрацьо нвування для термоментра 

всерединні приміщенння: 

 

Максимальну темперантуру всерединні 

 

Мінімальну та максиманльну темперантуру назовнін 

 

Максимальне значенн ня концентнрації газу: 

 

Наступні змінні відпові ндають за час, після закінче нння якого проводи нться 

повторнна відправнка СМС, час між відправнленням СМС та тривожн ним дзвінконм та 

тривалінсть дзвінка відпові ндно. 

 

Далі вказуємно таймери для тривожн ного дзвінка, датчики темпера нтур, газу, 

руху, стану на повторн не відправнлення СМС. За замовчунванням всі вони 

дорівнюнють 0. 
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Функція voidsetup() містить конфігунрацію обраних виводів, ініціал нізацію 

роботи GSM/GPRS Shield. Також вона містить цикл очікува нння готовнонсті 

GSM/GPRS Shield до роботи (реєстрації в мережі операто нра). Після виконан ння 

всіх указанинх дій, виконуєнться сповіщенння о готовно нсті до роботи, через 

відправнку смс на вказанинй номер. 

 

Чекаємо завершенння реєстранції модему в мережі операто нра зв'язку. 

 

Установка кодуванння для символінв кирилицні: 

 

Та відправнляємо повідомнлення про вдалий запуск: 

 

Код void loop() виконує нться в циклі. При отриман нні СМС або при 

виникненнні події, описано нї в коді, пристрінй відправнляє повідомнлення абонентну 

або виконує тривожн ний дзвінок. Для того щоб після виникне нння події модуль не 

почав постійнно надсиланти повідомнлення чи робити дзвінки, була додана часова 

затримкна DELTA_TIME, впродовнж якої модуль ігнорує повторн ні події. Після 
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закінченння цього часу, якщо нічого не змінило нся, система повторнно відправнить 

СМС або здійснинть тривожнний дзвінок. 

 

Код програмни побудовнаний таким чином, що при видален нні одного з 

встановнлених модулів система залишаєнться повністню працезднатною. Основну 

частину програмни можна розділи нти на такі блоки: Датчик газу: у змінній 

MAX_GAS_VOLUME в самому початку ми задаємо граничн но допустинмий рівень 

газу в приміщеннні. При досягне ннні цього значенн ня модуль надійшлне на вказанинй 

номер СМС з повідомнлення про те, що концент нрація газу перевищнила норму. 

Якщо концентнрація газу у нормі, то ці данні будуть внесені до строки Text, яка 

при запиті користунвача буде вислана йому у СМС разом с показни нками інших 

модулей. 

 

Далі відправнляємо повідомнлення: 

 

Датчик темперантури внутрішнній: вказавшни в змінних MIN_TEMP_IN і 

MAX_TEMP_IN границі допусти нмих темперантур, налаштунємо модуль на ро-боту 

з цифровинм термоментром, розташо нваним всерединні приміщенння. При досягненнні 

пороговного значенння модуль відправнить на вказани нй в змінної number номер СМС 

з повідомнленням про те, що темпера нтура зміни-лася більше, ніж вказано в умові. 

Якщо темперантура всерединні приміщенння в нормі, то дані будуть внесені в рядок 

Text, який при запиті користунвача буде висланинй йому по СМС разом з 

показнинками інших модулів. 
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Датчик темперантури зовнішнній: вказавшни в змінних MIN_TEMP_OUT і 

MAX_TEMP_OUT границі припуст нимих темперантур, налаштунємо модуль на 

роботу з цифрови нм термоментром, розташонваним зовні приміщенння. При 

досягненнні пороговного значенння модуль відправнить на вказанинй в змінної number 

номер смс з повідомнленням про те, що темпера нтура зміниланся більше, ніж вказано 

в умові. Якщо темперантура зовні приміщенння в нормі, то дані будуть внесені в 

рядок Text, який при запиті користунвача буде висланинй йому по СМС разом з 

показнинками інших модулів. 

sensor_outhouse.requestTemperatures(); 

if (sensor_outhouse.getTempCByIndex(0) <= MIN_TEMP_OUT || 

 sensor_outhouse.getTempCByIndex(0) >= MAX_TEMP_OUT) {  

if ((temp2_time + delta_time) <millis() || temp2_time == 0) {  

temp2_time = millis();  

Text = "Пороговое изменен ние темперантуры снару-

жи.\r\nЗначение="+String (sensor_outhouse.getTempCByIndex(0));; 

gsm.SMSsend(Text, number); }  

} Text=Text+"\r\nТвнеш:"+sensor_outhouse.getTempCByIndex(0); delay(10); 

Датчик руху: перевір няємо, чи немає руху в радіусі дії датчика. Якщо рух 

поміченно, то модуль відправнляє СМС абонентну на номер, вказани нй у змінній 
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number, далі чекає (waiting_time) і після цього робить тривожн ний дзвінок на той 

же номер. В змінної gsm.SOUNDdevice вказано парамет нр GSM_HEADSET, що 

означає, що на стороні модуля встановнлена гарнітунра.  

Тривожний дзвінок можна налаштунвати:  

− модуль здійснюнє тривожнний дзвінок "до перемож нного", поки або-нент не 

підніме трубку або не спрацює автовід нповідач;  

− модуль здійснюнє тривожнний дзвінок, а після того, як трубка буде знята, 

обмежитнь розмову на час, вказани нй в -змінній diall_waiting.  

Якщо рух не помічен но, то дані будуть внесені до рядка Text, який при запиті 

користунвача буде вислано йому по СМС разом з показни нками інших модулів. 

if (digitalRead(Pins[1])) { 

 if ((motion_time + delta_time) <millis() || motion_time == 0) { 

 motion_time = millis(); 

 gsm.SMSsend("Замечено движени не!", number); 

 if ((call + waiting_time) <millis() || call == 0 ) { 

Чекаємо, поки не пройде час waiting_time, перш ніж зробимо тривож-ний 

дзвінок. 

gsm.SOUNDdevice(GSM_HEADSET);   

if (gsm.CALLdial(number)) { while (gsm.CALLstatus() != GSM_CALL_ACTIVE) 

{} 

Чекаємо, поки статус дзвінка не змінитьнся на GSM_CALL_ACTIVE. 

dial_time = millis();  

while ((dial_time + dial_waiting) >millis() ) {} 

Чекаємо час dial_waiting, перш ніж автомат нично розірвенмо з’єднання та 

розриванємо його. 

gsm.CALLend(); 

 } //gsm.CALLdial(number);  

} } }  

Text = Text + "\r\nДвижение: -"; 

 delay(10); 
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Датчик стану (геркон): перевір няємо, чи немає розмика нння датчика. Як-що 

датчик розімкннути, то модуль відправнляє СМС абонентну на номер, вказани нй у 

змінній number, далі чекає деякий час (waiting_time) і після цього робить 

тривожнний дзвінок на той же номер. В змінної gsm.SOUNDdevice вказано 

параметнр GSM_HEADSET, що означає, що на стороні модуля встанов нлена 

гарнітунра. Тривожнний дзвінок можна налаштунвати: модуль здійснюнє тривожнний 

дзвінок "до переможнного", поки абонент не підніме трубку або не спрацює 

автовіднповідач. Модуль здійснюнє тривожнний дзвінок, а після того, як трубка буде 

знята, обмежитнь розмову на час, вказани нй в змінній diall_waiting. Якщо датчик 

замкнутний, то дані будуть внесені в рядок Text, який при запиті користу нвача буде 

вислано йому по СМС разом з показни нками інших модулів. 

if (!digitalRead(Pins[2])) {  

if ((gerkon_time + delta_time) <millis() || gerkon_time == 0) {  

gerkon_time = millis();  

gsm.SMSsend("Окно открыто н!", number);  

if ((call + waiting_time) <millis() || call == 0 ) { 

Чекаємо, поки не пройде час waiting_time, перш ніж зробимо тривож-ний 

дзвінок та робимо його. 

gsm.SOUNDdevice(GSM_HEADSET);  

if (gsm.CALLdial(number)) {  

while (gsm.CALLstatus() != GSM_CALL_ACTIVE) {}  

dial_time = millis();  

while ((dial_time + dial_waiting) >millis() ) {} 

Чекаємо час dial_waiting, перш ніж автомат нично розірвенмо з'єднання та 

розриванємо його. 

gsm.CALLend();  

} //gsm.CALLdial(number);  

} } }  

Text = Text + "\r\nОкно: +";  

delay(10); 
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Запит звіту: модуль перевір няє раз в секунду, чи немає вхідног но повідо-

млення. Якщо повідомнлення є, то модуль перевір няє, чи збігаєтнься номер, з якого 

прийшло повідомнлення, з номером, вказани нм в змінній number: Якщо номер 

збігаєтнься, то модуль перевірняє текст повідомнлення: якщо в тексті повідом нлення 

вказана команда з змінної Func. Якщо в тексті SMS помилка, то модуль у 

відповіндному SMS повідо-мить про це. У разі, якщо номер не збігаєт нься, то 

модуль буде ігнорувнати текст SMS: 

if (millis() % 1000 < 100) {  

delay(100);  

if (gsm.SMSavailable()) {  

gsm.SMSread(SMStxt, SMSnum); 

 if (!strcmp(number, SMSnum)) {  

strSMStxt = SMStxt; 

 if (strSMStxt.indexOf(Func) != -1 ) { 

 gsm.SMSsend(Text, number);  

} else {  

gsm.SMSsend(F("Ошибка в тексте!"), number);  

} } } } 

Відповідь на вхідний дзвінок н: модуль так само підтримнує голосовні вхі-дні 

дзвінки для того, щоб абонент зміг у будь-який час дізнати нся, що відбуван-ється у 

приміщеннні, яке знаходинться під охорононю. В змінної gsm.SOUNDdevice вказано 

параметнр GSM_HEADSET, що означає, що на стороні модуля встанов нлена 

гарнітунра. Для того, щоб модуль відпові нв на вхідний дзвінок, номер, з якого здій-

снюють виклик, повинен збігати нся з номером, вказанинм в змінної number. 

if (gsm.CALLavailable(SMSnum)) { 

 if (!strcmp(number, SMSnum)) {  

gsm.SOUNDdevice(GSM_HEADSET);  

gsm.CALLup();  

while (gsm.CALLavailable()) {}  
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи в першу чергу 

був проведений огляд  принципів побудови та функціонування системи 

«Розумний дім». В ході даного огляду були розглянуті переваги і недоліки таких 

рішень як управління системою «Розумний будинок».  

Наведено огляд досліджень, присвячених управлінню інтелектуальних 

будівлею, в тому числі стратегічного управління, а також управління підсистемою 

управління безпекою інтелектуальної будівлі. Наведено приклад автоматизованих 

системи управління. 

У другому розділі бакалаврської роботи виконано формування теоретичних 

основ побудови систем управління розумним будинком. Для цього, перш за все, 

була сформована концепція побудови систем управління як соціотехнічної 

системи.  На основі представленої концепції розроблена загальна технологія 

функціонування СУРБ. 

Виконано аналіз формування вихідних даних, необхідних для 

функціонування СУРБ. Проведена системна класифікація факторів, що впливають 

на стан будинку, побудована загальна схема функціонування підсистеми збору та 

реєстрації даних в складі систем управління. 

У практичній частині бакалаврської роботи виконана практична реалізація 

системи управління безпекою  «Розумного   будиноку».  Перш за все проведено 

дослідження  алгоритму функціонування системи управління безпекою будинку. 

Виконано вибір апаратних засобів та елементів системи. Після вибору 

апаратної бази були описані використовувані датчики і інше периферійне 

устаткування для моніторингу показників будинку. Далі було спроектовано 

розумну систему безпеки будинку на базі мікроконтролеру Arduino, а також були 

розглянуті основні види систем безпеки, компоненти розумної системи безпеки, 

середовище проектування мікроконтролерів Arduino. У зв’язку з цим тематика 

бакалаврської роботи яка присвячена побудові інформаційної системи управління 

безпеки інтелектуальної будівлі, є актуальною. 



76 
 

Апробація результнатів. Основні положенння і результнати бакалаврськї 

роботи надаються в 1 статті та 4 тезисах в рецензованих наукових виданнях. 
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