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енергоресурсів. Актуальність теми дослідження обумовлена високим потенціалом 

розвитку систем розумного будинку і відсутністю єдиних стандартів пристроїв. 

Система є масштабованою, що дозволяє використовувати її практично для будь-

яких цілей. Розроблюваний програмно-апаратний комплекс може бути 

застосований як в звичайних будинках, так і на виробництві.  

     Основною задачею розробки системи “Розумного будинку” є підвищення рівня 

комфорту і безпеки приміщення, забезпечення енергозбереження, зниження витрат 

на утримання будинку. Під «Розумним будинком» мається на увазі 
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а також відео камери забезпечують моніторинг стану будинку. Система «Розумний 

будинок» надає можливість управління в режимі реального часу за допомогою 

будь-якого мобільного пристрою або ПК, розташованого в локальній мережі та має 

доступ в Інтернет. “Розумний будинок” також забезпечує економію за рахунок 

оптимізації використання енергоресурсів. Орієнтована на користувача 

інфраструктура дозволяє позбавити людину від зайвих дій. Управління з телефону 

є візитною карткою систем розумного будинку. 
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ВСТУП 

      

     Актуальність теми: “Розумний будинок” - це комплексна система, здатна 

управляти пристроями за заздалегідь створеним алгоритмам реагування на задані 

події. “Pозумний будинок” дозволяє управляти домашніми енергоресурсами і 

мінімізувати нераціональне витрачання різних енергетичних ресурсів.  

Актуальність розробки системи полягає у забезпечення високого рівня безпеки: 

датчики, встановлені по периметру і в будинку, а також відео камери забезпечують 

моніторинг стану будинку. Система «Розумний будинок» надає можливість 

управління в режимі реального часу за допомогою мобільного пристрою або ПК, 

розташованого в локальній мережі та має доступ в Інтернет. “Розумний будинок” 

також забезпечує економію за рахунок оптимізації використання енергоресурсів. 

Система дозволяє автоматизувати і контролювати практично всі важливі функції 

приміщення. Кінцевому споживачеві автоматизована система управління дозволяє 

в умовах зростаючих потреб оптимізувати споживання енергоресурсів, 

забезпечити достовірність даних, збільшити комфорт за рахунок інформування та 

автоматичного управління пристроями (ресурсами). Орієнтована на користувача 

інфраструктура дозволяє позбавити людину від зайвих дій. Управління з телефону 

є візитною карткою систем розумного будинку. 

     Мета і завдання дослідження: метою роботи є створення мікропроцесорної 

системи управління приміщенням на платі Raspberry PI, впровадження якої надає 

можливість управляти роботою датчиків системи (освітлення, електропостачання, 

опалення, відеоспостереження) в автоматичному режимі. 

     Основною задачею розробки системи “Розумного будинку” є підвищення рівня 

комфорту і безпеки приміщення, забезпечення енергозбереження, зниження витрат 

на утримання будинку. Під «Розумним будинком» мається на увазі 

автоматизований будинок з централізованим управлінням.  

 

   



     Об`єкт дослідження: програмно-апаратні засоби для впровадження системи 

Розумного будинку. 

     Предмет дослідження: аналіз використання системи та забезпечення 

управління системою. 

     Методи дослідження: аналіз та синтез інформації, практичний метод, 

моделювання установки. 

     Джерела дослідження:  

 - технічний портал з огляду плат;  

{ https://www.forter.com.ua/news-and-articles/podrobno-o-datchikah-sistemi-umniy-

dom/ } - огляд архітектури Розумного будинку;  

{ Роден Т., Хемінгс Т, Грабтри А., Бенфорд С. “Створення умов для 

впровадження концепції Розумного будинку”. } – огляд концепції Розумного 

будинку. 

{ Давидоф С., Лі М., Зімерман Ж., Дей А. “Соціально усвідомлені вимоги для 

розумного будинку”.} – вимоги для реалізації системи. 

 - форум з огляду теми проектування мереж на базі технології mesh; 

     Наукова новизна одержаних результатів: запропонований та розроблений  

мобільний додаток, що представлений для роботи з Raspberry Pi та обраними 

датчиками, шо підключатимуться. Android додаток отримує дані з датчиків за 

допомогою технології GSM. Дані передаються в додаток, що здійснює взаємодію з 

сервером, завдання якого - передати отримані дані на сервер у вигляді подій, що 

відображаються через веб-інтерфейс. У рамках проекту встановлені та 

запрограмовані датчики, що використовуються в пристрої, реалізоване 

налаштування пристрою для роботи з мережею, підключення модуля для виходу в 

мережу, здійснено розробку програми для телефону, для отримання інформації з 

контролеру. 

 

 

     Практичне значення одержаних результатів: розроблений додаток дозволяє 

реалізовувати різні скрипти автоматизації у приміщенні, наприклад: 



включити/вимкнути світло, опитати встановлений у будинку датчик, отримати 

значення температури. Додаток представляє можливості з автоматизації будинку.  

     Апробація результатів магістерської роботи: IX Науково-технічна 

конференція «Сучасні інфокомунікаційні технології», грудень 2019 р. 

     Чижевська М.А. Розгляд параметрів інформаційної системи “Розумний 

будинок”/М.А. Чижевська // Загальногалузевий науково-виробничий журнал 

“Зв’язок”. 

     Чижевська М.А. «Побудова транспортної мережі на базі сучасних технологій».  

Тези доповіді на Х Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

інформатизації».- Київ, 12-13 квітня 2018 р. 

     Чижевська М.А. «Дослідження перспективних технологій для побудови 

транспортних мереж». Тези доповіді на V Науково-технічній конференції «Сучасні 

інфокомунікаційні технології» 2018 р. 

     Публікації: 

     Чижевська М.А. «Основні тенденції сумісного впровадження IoT, VR та AR». 

Тези доповіді на LIX Міжнародній науково-практичній конференції «Вплив 

глобалізації на соціально-економічний розвиток» Чернівці, 29-30 квітня 2018 р. 

 

  

          

 

             

 

 

 

 

1 АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ “РОЗУМНОГО БУДИНКУ” 



 

 

1.1 Дослідження різновидів систем за принципом роботи 

 

     1.1.1 Класифікація систем за технологією взаємодії та способом передачі                         

     даних 

 

     Централізовані та децентралізовані системи “Pозумного будинку” відрізняються 

один від одного принципом організації управління підсистемами. При підборі 

оптимального варіанту потрібно врахувати специфіку вирішуваних завдань. Перші 

системи розумним будинком мали централізоване управління. Дані електронні 

комплекси базувалися на головному контролері, який здійснював обробку сигналів 

з датчиків. Згодом технологія централізованого управління удосконалилася, а 

елементарна база оновилася, що допомогло значно знизити ціновий рівень систем 

домашньої автоматизації. 

     Альтернативою централізованої системи є розподілена система. Загальна задача 

автоматизації в даному випадку розбивається на окремі підзадачі. Кожен 

компонент електронного комплексу являє собою підсистему з власним процесором 

і виконавчими модулями. При цьому, реалізована активна взаємодія між різними 

компонентами. За моніторинг і візуалізацію процесів відповідає універсальний 

інтелектуальний пульт управління. 

     Сучасні розумні будинки за технологією взаємодії ділять на : 

- централізовані; 

- децентралізовані; 

- комбіновані. 

Класифікація систем за способом системи передачі даних: 

- провідні; 

- бездротові. 

     Немає однозначної відповіді, яка з перерахованих різновидів перспективніша та 

зручніша в експлуатації. Важливо зрозуміти переваги, недоліки та особливості 

кожного з видів, після чого робити висновок. 



     Централізовані системи управління – це системи, в яких один або кілька 

центральних пристроїв відповідають за роботу всієї системи в цілому, а датчики і 

виконавчі пристрої виступають як периферійні елементи. 

     Децентралізовані системи управління – це системи, в яких кожен датчик і кожен 

виконавчий пристрій є автономним. Даний розподіл є досить умовним, оскільки 

практично до будь-якої розподіленої системи можна підключати датчики у вигляді 

периферії, а будь-яка централізована система може стати розподіленою. 

     Провідні системи управління - до недавнього часу це був найбільш поширений 

різновид системи домашньої автоматизації. Характерна особливість даного 

варіанту полягає в дротовому з'єднанні компонентів. Датчики, сенсори, вимикачі, 

розетки та інше обладнання пов'язано єдиної інформаційної шиною.  

     Бездротові системи управління - пристрої обмінюються один з одним сигналами 

за допомогою радіоканалу. Дана характерна особливість зменшує кількість 

проводів, знижує часові та грошові витрати на монтаж та налаштування 

конструкції. Монтаж бездротових моделей можливий у вже побудованій квартирі 

або будинку з внутрішньою обробкою.  

     Розумний будинок дозволяє вирішувати ряд задач - від управління світлом і 

видачі голосових команд для комп'ютера до коригування режимів інженерних 

мереж. На практиці розподілена схема має переваги перед стандартною 

централізованою. Адже в даному випадку кожен процес обробляється конкретним 

процесором, без необхідності узгодження з «головним» контролером, отже, 

швидкодія системи підвищується. Вихід з ладу одних пристроїв не викликає збою 

роботи всього комплексу, а монтаж і налаштування системи домашньої 

автоматизації не пов'язані зі складними налагоджувальними роботами.  

     Розумний будинок - це система автоматизації житлового будинку, до якої 

входить ряд пристроїв, які здатні самостійно аналізувати дані в будинку і приймати 

рішення для поліпшення навколишнього оточення. Технологію розумного будинку 

є можливість реалізувати як у квартирі, так і в офісі. 

     Сучасні виробники пропонують споживачеві як повністю укомплектовані 

системи, так і окремі блоки, з яких можна скласти повноцінну автоматизовану 



технологію. Під контролем розумного будинку можуть перебувати окремі пристрої 

будинку або повністю весь простір будинку. Управління системою здійснюється 

двома способами: натисненням кнопки на панелі управління, яка є стаціонарною, 

так і віддалено за допомогою передачі команд через планшетний пристрій. 

     Переваги систем автоматизації для реалізації у приватному будинку, квартирі 

або офісі: 

     1. Економія енергетичних ресурсів. Електроенергія та вироблення тепла 

спалюванням природних ресурсів з кожним роком стає все більш ресурсоємкою та 

є екологічно шкідливою. Система автоматизації дозволяє знизити 

енергоспоживання до 30 %. 

     2.    Підвищення комфорту проживання та якості життя. 

     3.    Зовнішній вигляд і дизайн пристроїв.  

     4. Широкі можливості диспетчеризації. Будь-яка система домашньої 

автоматизації має власну систему диспетчеризації або може інтегруватися в 

сторонню систему диспетчерського контролю та управління.  

     Для створення якісного програмного забезпечення для управління 

автоматизацією, необхідно ретельно вивчити особливості різних систем 

автоматизації та протоколів до них.  

 

 

     1.1.2 Дослідження централізованих систем управління 

 

     Централізована система управління розумного будинку передбачає 

програмування одного центрального логічного модуля. Централізована система 

складається з логічного пристрою, набору датчиків і виконавчих пристроїв. 

Номенклатура і кількість датчиків, що підключаються і виконавчих пристроїв 

визначаються виробником контролера: в основному це дискретні і аналогові входи 

і виходи, а також інтерфейси для роботи з такими середовищами передачі даних, 

як Ethernet, Wi-Fi, RS-232/422/485, KNX, 1-Wire, ZigBee, EnOcean та ін. 

     У централізованій системі, на відміну від розподіленої системи, є вільно 

програмований контролер або контролер з програмою, яка має широкі можливості 



для конфігурації. Контролер здійснює моніторинг стану будь-якого підключеного 

датчика або виконавчого пристрою, за рахунок чого можна створювати складні 

сценарії поведінки системи.  

     Під централізованими системами передбачаються підвиди дротових і 

бездротових смарт-будинків, в яких управління обладнанням здійснюється через 

центральний контролер. Контролер представляє собою мікрокомп'ютер з великою 

кількістю роз'ємів для підключення зовнішніх пристроїв. У даному пристрої 

здійснюється прийом сигналів із зовнішніх приладів, обробка сигналів, що 

надійшли, а також відправка команд на виконавчі пристрої. 

     В основі централізованої системи лежить вільно програмований контролер, є 

можливість створювати системи з високим ступенем взаємодії датчиків і 

виконавчих пристроїв. Наприклад, використовувати датчики руху одночасно в 

системі безпеки, в управлінні світлом і для індикації активності в будь-якій зоні. 

Зазвичай реалізований вільно програмований контролер з великою кількістю 

виходів. У контролер копіюється конфігурація заздалегідь створеної під об'єкт 

програми, на основі якої здійснюється управління виконавчими пристроями та 

інженерними системами. Задана реалізація дозволяє використовувати широкий 

вибір обладнання та складних сценаріїв. Централізовані системи можуть бути як 

дротовими (Ctestron, AMX, Evika), так і бездротовими (Z-wave).  

     Управління централізованими системами здійснюється єдиним модулем, який 

представлений контролером із запрограмованою в нього програмою і великою 

кількістю виходів. Управління переноситься відразу на всі інженерні мережі та 

виконавчі пристрої в будинку.  

     Головна перевага централізованої системи полягає в простоті управління всіма 

підсистемами будинку за допомогою одного пристрою. Завдяки єдиному 

контролеру задаються складні програми, які базуються на конкретних діях. Немає 

необхідності програмувати кожен датчик і обладнання окремо. Досить завантажити 

сценарії в контролер, після чого вся конструкція буде працювати в автоматичному 

режимі. Також перевагою централізованої системи є сумісність з достатньою 

кількістю існуючого на ринку обладнання. 



     Недоліком даної системи є залежність роботи всього комплексу пристроїв від 

працездатності контролера та його програмного забезпечення. Якщо з ладу вийде 

центральний контролер, перестане працювати вся система автоматизації. 

Незважаючи на те, що пристрої для управління роблять надійними, невелика 

ймовірність відключення автоматизації все ж таки присутня.  

     Централізовані системи управління передбачають використання промислових 

контролерів таких виробників, як Beckhoff, Wago, Owen, Inels, Teco. Дані 

контролери добре взаємодіють з аналоговими та дискретними входами і виходами, 

але у даних контролерів немає інфрачервоних інтерфейсів для роботи з аудіо та 

відео обладнанням. На ринку також є контролери, спеціально розроблені для 

домашньої автоматизації такими виробниками, як AMX, Crestron, Palantir, які 

можуть контролювати побутові пристрої: телевізори, медіаплеєри, кондиціонери і 

т.д. Дані контролери є найбільш популярними в системах «Розумний будинок» на 

теперішній час. 

 

     1.1.3 Дослідження децентралізованих систем управління 

 

 

     Децентралізовані (або розподілені системи) - це сукупність пристроїв, 

об'єднаних між собою за допомогою простих інформаційних зв'язків. Головною 

перевагою даних систем є простота у налаштуванні, програмуванні та 

масштабуванні. Два основних види пристроїв у децентралізованій системі - 

джерела та приймачі сигналів. Пристрої-джерела - це кнопкові вимикачі, панелі, 

датчики (руху, загазованості, освітленості, вологості, таймери і т. д.). При зміні 

стану датчиків, пристрої генерують певну подію до шини управління. Пристрої-

приймачі (дискретні і аналогові виходи, лампи, диммери, приводи, прості аудіо-, 

відеотехніка та ін.) реагують на події в шині управління і змінюють своє положення 

відповідно до отриманого сигналу події. Деякі пристрої можуть бути одночасно як 

джерелом, так і приймачем сигналів. 

     Розподілені системи оптимально підходять для контролю витоку газу і води, 

управління світлом і простими механізмами (шторами, екранами і т. д.). 



Найголовніша перевага децентралізованої системи є полягає в тому, що якщо при 

виході з ладу певного пристрою, система продовжить роботу. У децентралізованій 

системі кожен виконавчий пристрій складається з  мікропроцесора, який, в свою 

чергу, містить в собі незалежну пам'ять. В цьому і полягає досить висока надійність 

даних систем. Прикладом децентралізованої системи є розумні будинки, 

реалізовані на протоколі KNX. 

     Децентралізовані системи є протилежністю централізованим системам. При 

реалізації даної системи, кожен виконавчий пристрій має процесор і пам'ять, а 

також автономне джерело електричної енергії. Навіть якщо одне або відразу кілька 

приладів вийдуть з ладу, інші продовжать свою роботу. Найбільш популярний 

протокол управління розподіленими системами - KNX. 

     Перевагою системи є відсутність центрального ПК або сервера. Завдяки цьому 

можливо управляти інтелектуальними технологіями без комп'ютера. Дані системи 

є надійними, окремий елемент відповідає тільки за свою роботу. 

Децентралізований розумний будинок працює в ручному режимі, що не залежить 

від програмного забезпечення.  

     У даній системі  відсутній єдиний інформаційний простір, і тому, щоб дізнатися, 

в якому стані знаходиться той чи інший пристрій, доводиться опитувати всю 

мережу або використовувати спеціальні прилади, які на основі сигнальних даних з 

мережі запам'ятовують стан конкретного пристрою. Розподілені системи 

орієнтовані на виконання певного кола завдань. Найбільш відомі виробники 

обладнання для децентралізованих систем: EIB/KNX, Helvar, Domintell, HDL 

Buspro. 

     Переваги децентралізованих систем автоматизації домашніх процесів: 

     1.  Висока популярність. Протокол KNX є одним з найбільш поширеним в 

Європі. До протоколу є велика кількість актуальних інструкцій для налаштування.  

     2. Масштабованість. При необхідності можна підключити до системи блок 

додаткової логіки. Такий пристрій призначений для обробки і виконання окремих 

специфічних сценаріїв. 



     3. Широкий асортимент. У продажу можна знайти великий вибір керуючих 

панелей. Відрізняються вони не тільки за функціоналом, але і по дизайну. 

     Недоліком децентралізованої системи є складність її налаштування. 

Налаштування необхідно здійснити для кожного окремого пристрою та потреба 

регулярної заміни елементів живлення в кожному автономному приладі - це 

можуть бути як батареї, так і акумулятори. 

 

     1.1.4 Дослідження комбінованих систем управління 

 

 

     Комбіновані системи управління - це сукупність централізованих та 

децентралізованих систем з одним або декількома центрами управління. Зазвичай 

дані системи представляють собою одну провідну центральну систему, що приймає 

рішення, і допоміжні централізовані та децентралізовані системи. На сьогоднішній 

день більшість систем «розумного дому» - комбіновані. 

     Головною перевагою комбінованих систем управління є можливість здійснення 

управління системою за допомогою окремого контролеру, управління яким, у свою 

чергу, здійснюється основним контролером. Комбіновані системи передбачають 

монтаж різного роду конструкцій для розумного будинку. Наприклад, штори 

регулюються однією системою, а клімат-контроль – іншою. Є можливість 

реалізувати управління світлом на базі KNX або Helvar (або за допомогою 

контролерів Beckhoff або Wago), кондиціювання - через GlobalCach, систему 

«мультирум» - через Russound або Kramer. Управління всіма пристроями може 

здійснювати контролер Crestron або AMX. 

     Даний підхід дозволяє спростити налагодження кожної з систем і значно 

підвищує її надійність за рахунок того, що системи розділені і ведучий контролер 

може відстежувати працездатність тієї чи іншої частини системи.  

 

 

     1.1.5 Характеристика провідних систем управління 

 

 



     До недавнього часу провідні системи управління були найбільш поширеним 

різновидом систем домашньої автоматизації. Характерна особливість даного 

варіанту полягає в дротовому з'єднанні компонентів. Датчики, сенсори, вимикачі, 

розетки та інше обладнання пов'язано єдиною інформаційної шиною (кабелем).       

     Головною перевагою провідної системи управління є її висока надійність. 

Сигнали від датчиків без будь-яких перешкод надходять на контролер, сигнали 

виконавчих пристроїв передають інформацію по дротах. Також до переваг 

відноситься низька затримка між відправленням команди та її виконанням. 

Сигнали з інформаційної шини проходять достатньо швидко. 

     Провідні системи управління забезпечують широкі можливості інтеграції в 

схему зовнішніх пристроїв. Підключити провідний розумний будинок до 

кліматичного, опалювального і до решти стаціонарного обладнання набагато 

простіше, ніж систему, що працює по бездротовому зв'язку. Завдяки цьому провідні 

схеми більш багатофункціональні. 

     Дані системи управління передбачають тривалий термін експлуатації та 

простоту обслуговування. Розумне обладнання, підключене через інформаційну 

шину, не потребує додаткових джерел живлення, немає необхідності заміняти 

батарейки та акумулятори.  

     Недолік проводового розумного будинку полягає в досить складному монтажі. 

Установка шини вимагає проведення робіт по штробленню стін. При необхідності 

реалізації дротової системи управління, необхідно заздалегідь намітити місця, в 

яких будуть монтуватися вимикачі і розетки.  

     Установка провідної схеми має певні особливості: 

- необхідність установки центрального щита управління автоматизацією; 

- неможливість монтажу провідної системи в уже готовому будинку. 

     На даний момент провідні комунікації в системах автоматизації - це одне з 

найкращих рішень, тому що вони забезпечують високу надійність і швидкість 

передачі даних. До їх недоліків можна віднести те, що при побудові систем 

автоматизації, особливо «розумних будинків», багато часу витрачається на 

проектування, прокладку та тестування цілісності провідних комунікацій. Часто 



потенційні клієнти відмовляються від автоматизації через те, що на об'єкті 

виконано ремонт, а для прокладки кабелів потрібно все розібрати і робити монтаж 

повторно. У зв'язку з цим об'єкти автоматизації проектуються і створюються під 

час будівництва або капітального ремонту.  

     Найбільш поширеними провідними середовищами передачі є: 

     1. RS-232/422/485: швидкість передачі даних може варіюватися від 300 до 115 

200 біт в секунду для RS-232 і до 10 Мбіт в RS-422 і RS-485. В автоматизації дані 

середовища часто застосовують в кондиціонерах, вентиляції, відеокамерах, 

реєстраторах, в контролерах басейнів і воріт. Значна кількість побутової техніки 

працює по RS-232: телевізори, ресивери, підсилювачі, CD / DVD / Blu-Ray-плеєри 

і т. д. 

     2. Ethernet - найзручніша фізичне середовище на сьогодні, легко інтегрується з 

уже існуючими мережами. У той же час це є і недоліком, оскільки пристрої 

автоматизації залежать від працездатності тієї мережі, до якої підключені. Можливі 

випадки «падіння» системи автоматизації через мережевого шторму. Крім того, 

деякі пристрої не мають авторизації або захисту від атак методом перебору паролів. 

Тому багато інсталяторів фізично розділяють мережі, тобто по об'єкту побудовано 

дві мережі - для автоматизації та для передачі даних. З кожним роком кількість 

пристроїв автоматизації з Ethernet зростає - це телевізори, CD/DVD/Blu-ray/Media-

плеєри, проектори, ресивери, підсилювачі. Використовуючи перетворювач з 

Ethernet в RS-232/422/485, BackNet, CAN, Lon, KNX і т. д., Можна інтегрувати ці 

пристрої або шини в Ethernet. У сучасних системах автоматизації Ethernet є 

головною сполучною шиною для всіх інших систем. 

     3. Силова лінія - перспективне середовище передачі для масового споживача. На 

сьогодні на ринку автоматизації представлений X10, який, має певні недоліки: 

низьку швидкість передачі, невелику кількість адресованих пристроїв, перешкоди 

з боку побутових пристроїв. 

     4. Шина. Існують компанії, які реалізували власну шину передачі даних: KNX, 

CAN, BacNet, Lon, HDL BusPro, Domintell, AXLink і т.д. Як правило, все це варіації 

RS-485 або Ethernet. З одного боку, таким чином виробники створюють бар'єр у 



вигляді ліцензування для компаній, які хочуть робити пристрої для цієї шини, тим 

самим захищаючи споживачів від неякісного обладнання. З іншого - у власній 

шини немає конкурентів. Головною перевагою даного підходу є відділенні шини 

автоматизації від мережі загального користування. А в разі якщо потрібно 

налаштувати управління шиною автоматизації із загальної мережі, встановлюється 

шлюз-перетворювач. 

     Провідна автоматизація домашніх процесів - хороший варіант у випадку, якщо 

будинок або квартира знаходяться на стадії будівництва або ремонту.  

 

     1.1.6 Дослідження безпровідних систем управління 

 

 

     На відміну від провідних схем, в бездротових системах пристрої здійснюють 

обмін один з одним сигналами за допомогою радіоканалу. Команди від керуючого 

пристрою до виконавчого в такій системі надходять не по дроту, а по радіосигналу. 

Відсутність проводів дає економію простору, економію часу на установку та 

економію матеріальних засобів. Монтаж бездротових моделей можливий у вже 

побудованій квартирі або будинку з внутрішньою обробкою.  

     Переваги реалізації безпровідних систем управління: 

     1. Великий вибір готових рішень для автоматизації побутових процесів.  

Виробництвом даних систем управління для розумних будинків займаються 

компанії Xiaomi, Broadlink, Redmond, Z-Wave, Zamel, Ectostroy, HDL. 

     2.  Немає необхідності в підготовці складного проекту. Досить намітити місця, 

в яких планується встановити датчики і виконавчі пристрої. Відсутність потреби в 

проекті здешевлює установку. 

     3. Адекватна вартість - сьогодні у продажу можна знайти широкий асортимент 

бездротових систем за прийнятною ціною. Можна почати автоматизацію 

буквально з пари приладів, після чого згодом автоматизувати інші пристрої у 

будинку. 

     4. Простота налаштування системи та її експлуатації. З експлуатацією смарт-

будинку не виникне ніяких проблем. До недавнього часу провідні системи 



управління були найбільш поширеним різновидом систем домашньої 

автоматизації. 

     Навпроти великої кількості переваг, у бездротових засобів автоматизації 

домашніх процесів є недоліки. Недоліки системи: 

     1. Необхідність регулярної заміни батарейок і акумуляторів в автономних 

датчиках і виконавчих пристроях. В системі можуть бути присутніми передавачі, 

які живляться від мережі змінного струму, а не від батарейки. Відповідно, для таких 

передавачів потрібно закласти нульовий провід в монтажну коробку. 

Багатофункціональну, а головне - стабільно працюючу систему управління на 

радіоканалі створити досить важко.  

     2. Недостатня безпека. В зв’язку з передачею даних між пристроями через 

радіоканал, зв'язок може пропадати, або можуть бути присутні перешкоди на 

каналі. Більшість розумних будинків працюють на частоті 433 МГц, на якій досить 

багато перешкод. Більш перспективна частота 868 МГц має проблеми з 

реєстрацією. У зв'язку з цим частота 868 МГц поки не отримала широкого 

поширення. 

     3. Обмежений функціонал. Якщо провідні схеми здатні керувати будь-яким 

обладнання в будинку, то бездротові системи часто обмежуються висвітленням, 

сигналізацією і деякими типами побутової техніки. Наприклад, телевізорами, 

спліт-системами, кондиціонерами. Якщо планується побудувати дійсно 

багатофункціональний будинок, краще реалізувати систему, використовуючи 

провідні варіанти. 

     Бездротові середовища передачі сигналів, на відміну від дротових, можуть бути 

розгорнуті в будь-який момент з мінімальними змінами в дизайні інтер'єру. 

Необхідно враховувати, що бездротові пристрої мають певний радіус дії, крім того, 

можуть існувати «глухі» зони. Якщо об'єкт об‘ємний за площею, потрібно 

встановлювати повторювачі (репітери) або контролери бездротових мереж. А в разі 

якщо поруч є інші бездротові пристрої, потрібно перевірити, чи не конфліктують 

пристрої між собою. 

     Найбільш поширені бездротові середовища передачі даних: 



     1.Wi-Fi: на об'єктах автоматизації зазвичай використовується для роботи з 

бездротовими сенсорними панелями (AMX, Crestron) або мобільними пристроями 

зі спеціалізованим програмним забезпеченням для управління. 

     2. EnOcean, ZigBee, Z-Wave - найбільш перспективні для побутового 

використання, з малим енергоспоживанням. Однак зафіксовані випадки, коли дані 

пристрої конфліктували з іншими пристроями, наприклад стільниковими 

телефонами GSM і охоронними сигналізаціями. Проте поступово дані системи 

набирають популярність. Один із прикладів побутового застосування - Philips HUE, 

де використовується ZigBee. 

     3. ІК: інфрачервоний канал використовується для управління пристроями, які не 

мають будь-якої іншої середовища управління, або в якості дублюючого каналу. За 

допомогою інфрачервоного каналу можуть управлятися телевізори, плеєри, 

кондиціонери. Існують контролери з ІК-виходами, наприклад AMX, Crestron, 

Control4, Palantir, а також пристрої-шлюзи такі, як Global Cach і HDL Buspro. 

Управління з ІК за допомогою спеціального програмного забезпечення надають 

також виробники телефонів. 

     Незважаючи на наявність серйозних недоліків, бездротові моделі користуються 

великим попитом. Для звичайного будинку з уже готовою обробкою це кращий 

варіант, незважаючи на існуючі негативні сторони.  

 

    1.1.7 Порівняльна характеристика систем управління “Розумним    

будинком” 

 

     При виборі системи автоматизації домашніх процесів в першу чергу необхідно 

визначитеся, які завдання має виконувати система. Наприклад, для простої 

автоматизації квартири нераціонально купувати та встановлювати дротову схему. 

Навпаки, повноцінну систему для контролю за всіма аспектами життя не можна 

побудувати на простій бездротовій конструкції з мінімальним набором 

можливостей. Варто вибирати обладнання  виходячи з характеристик розумного 

будинку та функціоналу, який буде реалізовано. 



 

Таблиця 1.1- Порівняльна характеристика систем управління “Розумним 

будинком” 

Різновид системи  

управління 

Виробники 

обладнання 

     Переваги 

      системи 

   Недоліки 

    системи 

Централізована 

система   

Z-Wave 

EVIKA 

CRESTRON 

AMX 

Ectostroy 

1.Зручність 

управління. 

2.Підтримка 

складних сценаріїв. 

3.Сумісність з 

широким спектром 

обладнання. 

 

1.Низька 

надійність. 

2.Відносно 

висока ціна. 

3.Необхідність 

програмування 

кожного 

елемента 

системи. 

Децентралізована 

система 

ABB  

HDL  

Berker  

Viamar  

Bticino  

1.Надійність. 

2.Висока 

популярність та 

масштабованість. 

3.Великий вибір 

рішень.  

1.Часта заміна 

блоків живлення. 

2.Необхідність 

налаштування 

кожного 

пристрою 

системи. 

 

 

 

Продовження Таблиці 1.1- Порівняльна характеристика систем управління 

“Розумним будинком” 

 



Провідна система  

AMX  

Ectostroy  

EVIKA  

Z-Wave  

1.Надійність. 

2.Функціональність.  

 

 

1.Необхідність 

виконання 

складного 

монтажу. 

Безпровідна 

система  

Z-Wave  

Zamel  

Xiaomi  

Broadlink  

Redmond  

1.Легкість виконання 

монтажу та його 

невисока ціна.  

 

1. Невисока 

вартість. 

2. Необхідність 

періодичної 

заміни блоків 

живлення. 

  

 

 

    1.1.8 Дослідження протоколів систем автоматизації   

 

 

     Існує велика кількість різних форматів даних та протоколів, які 

використовуються для підтримки «розумного» будинку і його належного 

функціонування. Багато з цих протоколів відмінно взаємодіють один з одним, 

забезпечуючи максимальну зручність і безпеку будинку. Система автоматизації 

управління пристроями в будинку складається з підсистем, кожна з яких відповідає 

за певну ділянку. Протокол - це набір правил, що дозволяє здійснювати з'єднання і 

обмін даними між пристроями. Кожен виробник обладнання автоматизації 

зазвичай представляє власний протокол. Протоколи характеризують дані критерії: 

безпека, спосіб отримання інформації та область його застосування. На жаль, 

багато систем є уразливими та не містять захисних механізмів, таких як: захист 

даних авторизації, захист від перебору пароля, шифрування даних, що 

передаються, захист від відтворення записаних даних. 

     Розроблена велика кількість різних форматів даних та протоколів, які 

використовують для підтримки «розумного» будинку та його належного 



функціонування. Багато з протоколів відмінно взаємодіють один з одним, 

забезпечуючи максимальну зручність та безпеку будинку. 

     За способом отримання інформації системи автоматизації діляться на:  

     1. Системи, які отримують інформацію за запитом: ведучий пристрій задає запит 

даних у відомого пристрою. До переваг даного способу можна віднести простоту 

реалізації. Протоколи, які передбачають реалізацію даного способу: Modbus і 

Profibus. 

      2. Системи розподілу подій. Це найбільш поширений спосіб отримання 

інформації: кожен пристрій системи інформує інші про подію, в результаті всі 

пов'язані з цією подією пристрої виконують дії відповідно до програми. До даних 

систем відносяться KNX, Helvar, HDL Buspro. 

     3. Системи, які отримують інформацію за підпискою. Дані системи майже не 

відрізняються від подієвих систем, за винятком того, що інформацію про подію 

отримують тільки ті пристрої, які підписалися на потрібні події. Такими системами 

є AMX, Crestron, UPnP, DLNA. 

     Більшість протоколів має вузьку спеціалізацію. Наприклад, DMX-512 був 

розроблений для роботи з світлотехнічним обладнанням, protocol 2000 (для 

обладнання Kramer) - для роботи з матричними комутаторами, перетворювачами 

аудіо- і відеосигналів і підсилювачами, а UPnP - для роботи з мультимедійними 

даними. Дані протоколи відмінно працюють як підсистеми, але для 

централізованого управління всією системою не є актуальними. Тому для зв'язку 

таких підсистем використовуються вільно програмовані контролери, які можуть 

«стягнути» на себе всі сигнали, об'єднуючи їх в єдиний інформаційний простір. Для 

управління вільно програмованими контролерами такі виробники, як AMX і 

Crestron, використовують власний протокол. З його допомогою можна не тільки 

передавати сигнали, але і завантажувати прошивки і програми на контролери, 

інтерфейси на панелі управління, а також проводити віддалене налаштування. 

Управління об'єктом автоматизації здійснюється як локально, так і за допомогою 

глобальної мережі, тому такі протоколи мають механізми авторизації і захисту 

даних, що передаються. 



     На сьогоднішній день питання безпеки протоколів вирішені недостатньо. 

Більшість систем є фрагментами загальної концепції «Розумний будинок». Повною 

реалізацією всіх компонентів можуть бути представлені тільки такі системи, як 

АМХ і Crestron. 

     Комунікаційні протоколи розробляються організаціями або асоціаціями, члени 

яких приймають рішення про специфіку функціонування технології. Дана угода 

формує основу роботи протоколу і призводить до створення сімейств пристроїв, які 

легко обмінюються даними одне з одним. Протоколи розрізняються за структурою, 

з установками від «відкритого» типу KNX і Z-Wave приватного типу, де тільки 

деякі виробники обладнання можуть використовувати протокол.  

     У всіх випадках протоколи реалізуються через бездротові або провідні зв’язки: 

- Wi-Fi: технологія, яка використовує радіохвилі для передачі даних по мережі. 

Даний спосіб передачі інформації є одним із найпоширених способів. Технологія 

Wi-Fi реалізована в якості заміни проводового інтерфейсу Ethernet.та пропонує 

високі швидкості передачі даних. 

- Bluetooth - це реалізація бездротової взаємодії між двома пристроями, 

призначений для безперервної передачі даних на невеликі відстані. Дана технологія 

ідеально підходить для таких пристроїв, як гарнітури, бездротові клавіатури і 

принтери, а також бездротові динаміки. Технологія «розумного будинку» також 

починає використовувати переваги технології Bluetooth для забезпечення надійної 

та ефективної передачі даних. Крім того, Bluetooth має низькоенергетичну 

надстройку, що має назву Bluetooth Low Energy, яка має особливе застосування для 

технологій «розумного будинку» в пристроях, які цінують економію 

електроенергії. Витративши менше зусиль на передачу та прийом даних, пристрої 

будуть залишатися зарядженими і активними протягом відносно тривалого періоду 

часу. 

     У мережах Bluetooth і Wi-Fi мережева взаємодія здійснюється через 

центральний шлюз. Якщо шлюз вийде з ладу, то обмін даними стане неможливим. 

Крім цього, окремі вузли можуть залишитися без зв'язку, якщо несподівано 

виникла перешкода на шляху проходження радіосигналу. 



 

 

Рисунок 1.1 - Топології мереж для різних технологій 

 

     Протоколи для реалізації системи “Розумного будинку”: 

     1. 1-Wire: найбільш простий спосіб з'єднати віддалені пристрої розумного 

будинку. В якості головної магістралі для передачі інформації використовується 

двунаправлена шина. Реалізувати  мережу автоматизації домашніх процесів можна 

з мінімальними витратами, використовуючи звичайний телефонний провід. У 

двожильному дроті, на основі якого працює протокол з'єднання 1-Wire, одна жила 

використовується для передачі інформації і живлення підключених пристроїв. 

Друга жила виконує роль заземлення. Топологія мережі виглядає як стандартна 

шина, на яку підключаються всі пристрої. Незважаючи на простоту подібного 

протоколу, необов'язково використовувати дешеві компоненти. Можна 

застосовувати RJ-розетки і FireWire кабель. Головна перевага даного протоколу – 

невисока вартість і простота налаштування.      

     Протокол з'єднання 1-Wire має переваги: 

- Невибагливість до умов. 

- Можливість використання безпосередньо через комп'ютер, або через 

центральний контролер. 

- Простота монтажу, налаштування та експлуатації системи, низька вартість 

комплектуючих мережі. 



     Недоліки протоколу управління 1-Wire: система, побудована за даним  

протоколом, характеризується низькою стійкістю до відмов та обмеженим 

функціоналом. В цілому це економічний і простий спосіб виконати автоматизацію 

будинку. 

     2.Thread: протокол порівняно нещодавно з'явився на ринку інтелектуальних 

технологій, але завдяки своїй гнучкості у налаштуванні протокол знайшов широке 

застосування. Особливо добре протокол підходить для пристроїв, що працюють на 

батарейках.  

Технології ZigBee та Thread розроблялися безпосередньо для створення надійних 

розподілених мереж датчиків і керуючих пристроїв з невисокими швидкостями 

передачі даних. У даних технологіях реалізована підтримка мережевої топології 

«mesh», сплячих і мобільних вузлів, а також вузлів, які забезпечують роботу 

алгоритмів ретрансляції і самовідновлення.  

     3. ZigBee - це комунікаційна технологія, яка є дуже ефективною, але в той же 

час на ринку представлена обмежена кількість пристроїв, з якими працюватиме 

дана технологія. Якщо «розумний будинок» реалізовано за даною технологією, 

необхідно впевнитися у тому, що придбані пристрої взаємодіють з протоколом. 

Протокол передбачає використання радіоканалу для передачі даних. Протокол 

відмінно реалізує концепцію технології розумного будинку: можливість робити 

датчики з низьким споживанням енергії і малою затримкою при передачі 

інформації.  

     Принцип роботи радіомодуля передбачає відправлення даних на центральний 

контролер або виконавчий пристрій кожні 15 секунд. Ще одна особливість в тому, 

що кожен прилад системи може виступати в якості посередника. Навіть якщо 

частина радіомодулів вийде з ладу, інші зможуть підтримувати працездатність всієї 

системи. 

     ZigBee - oдин з найпопулярніших протоколів. Протокол є поширеним через 

низьку ціну на модулі та високе енергозбереження. Стандарт підтримує Mesh 

мережі, шифрування. Стандарт був створений у 2006 році, як заміна протоколів 

Bluetooth і WiFi.  



     Пристрої, що визначають принцип побудови мереж ZigBee: 

     1. Координатор (Майстер) - може бути тільки один всередині кожної підмережі, 

виконує функцію зберігання інформації про мережу та визначає оптимальний шлях 

передачі даних між двома точками всередині мережі. 

     2. Повний функціональний пристрій (Повторювач, маршрутизатор) - діє як 

проміжний повторювач, який передає дані з інших пристроїв 

     3. Скорочена функціональний пристрій (Кінцевий пристрій) - забезпечує 

передачу даних на батьківський вузол (Координатор або Повторювач), ці пристрої 

не можуть передавати дані безпосередньо один одному. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Способи побудови мереж з використанням систем ZigBee 

 

     Використання ячейкової структури є найкращим способом організації мережі, 

що дозволяє: 

-  у випадку збою одного з вузлів мережі направити дані по альтернативному 

шляху, котрий передбачає використання іншого вузла; 

-   мати більш ніж два можливих шляхи для передачі даних; 

- допускає надмірність для автоматичного включення в поточну мережу при 

виявленні нового вузла. 



 

 

 

Рисунок 1.3 – Мережа, що передбачає реалізацію резервних каналів з 

використанням систем ZigBee 

 

 

 

 

     Способи організації бездротових каналів зв'язку за допомогою обладнання 

ZigBee: 



     1. Підключення точка – точка: за допомогою конверторів ZT-2550 (ведучий)/ 

ZT-2551 (ведений) або конвертери ZT-2570 (ведучий)/ZT-2 571 (ведений) 

організуємо підключення наступним чином: 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Реалізація підключення точка-точка 

 

     При цьому перша пара конверторів дозволяє підключати пристрої з інтерфейсом 

RS-485/RS-232, друга з інтерфейсом Ethernet/RS-485/RS-232. Аналогічним чином 

справедливо і підключення по мережі Ethernet для конверторів ZT-2570 (ведучий) 

/ ZT-2571 (ведений). 

     2. Підключення з використанням модулів введення-виведення ZT-2000: у 

випадках коли доцільно застосувати модулі збору даних з вбудованим бездротовим 

інтерфейсом, яке координує пристрій ZT-2550 або ZT-2570 формує канал зв'язку 

безпосередньо з кінцевими пристроями введення-виведення ZT-2000. 



 

 

Рисунок 1.5 – Підключення з використанням модулів введення-виведення ZT-

2000 

 

     Крім високої надійності розглянутий протокол має наступні переваги: 

- Розділення виконуваних функцій - система будується з координаторів, 

маршрутизаторів і кінцевих пристроїв. 

- Сумісність з широким асортиментом обладнання - будинок можна 

реалізувати як багатофункціональний. 

- Відносна простота налаштування і подальшого використання технології з 

протоколом ZigBee. 

     Незважаючи на те, що даний протокол відрізняється хорошою сумісністю з 

різними пристроями, зустрічаються випадки, коли навіть ZigBee не можуть «бути 

сумісними» один з одним. До недоліків протоколу відносять "вендор лок", який не 

дозволяє, наприклад, датчик від Xiaomi підключити до шлюзу від Ikea. Дана 

проблема буде вирішена, якщо використовувати USB стик, такі, як Conbee або 



cc2531. Якщо опустити даний недолік, стандарт передачі інформації ZigBee - один 

з оптимальних для проектування сучасного розумного будинку. 

     4. Z-Wave: має досить широке застосування у сфері інтелектуальних пристроїв. 

Технологія забезпечує двосторонній бездротовий зв'язок, оновлення статусу, 

мережу для покриття зон і простоту установки.  

Z-Wave - популярний протокол передачі даних між пристроями автоматики 

розумного будинку. Багато в чому протокол є схожим на стандарт ZigBee. Схожість 

полягає в ячейковій топології мережі, що підвищує відмовостійкість системи, а 

також в невеликому енергоспоживанні окремих пристроїв. Розглянуті стандарти 

подібні за вартістю реалізації та обслуговування. Однак є між ними і важливі 

відмінності. 

     Головна відмінність протоколу Z-Wave від ZigBee – особливий підхід до 

взаємодії між різними пристроями. Будь-які прилади, в роботі яких 

використовується стандарт Z-Wave, гарантовано сумісні один з одним. Це 

обумовлюється використанням бездротових модулів Sigma Designs, які 

встановлюються в усі прилади розумних будинків.  

     Протокол Z-Wave вважається зручним конструктором у сфері розумних 

будинків. Достатньо придбати потрібні пристрої - датчики і актуатори та реалізувти 

з'єднання всіх приладів будинку в єдине ціле. Для домашньої автоматизації 

стандарт Z-Wavе є одним із кращих. 

     5. Z-Wave Plus - це новий покращений протокол Z-Wave, що реалізує 

перераховані функції протоколу Z-Wave, а також володіє додатковими перевагами, 

такими як збільшений час роботи від батареї, збільшена пропускна здатність і 

збільшений радіус дії. 

     6. X10 є одним з найперших комунікаційних протоколів, розроблений у 1975 

році. Протокол є менш надійним у порівнянні з нещодавно представленими 

протоколами. Даний протокол все ще застосовується. Головна причина такої 

довговічності стандарту, це висока універсальність, доповнена невисокою ціною і 

в цілому простою організацією даної системи. 



     Головна особливість протоколу X10 полягає в тому, що для передачі даних 

використовуються не окремі кабелі, а електрична проводка самої будівлі. Для 

взаємодії з пультами та дистанційними датчиками використовується наступний 

принцип: застосовуються трансивери, які приймають радіосигнал з пультів і 

сенсорів, після чого конвертують його у відповідний формат і відправляють по 

електричній мережі.  

     Одним з основних переваг даного стандарту є широкий асортимент актуаторів, 

сумісних з протоколом. Під актуаторами розуміються виконавчі пристрої, на яких 

будується вся автоматика управління розумним будинком. Автоматика, сумісна зі 

стандартом X10, може керувати не тільки освітленням, але і охоронною 

сигналізацією, опалювальною та вентиляційною системами, кондиціонуванням. 

     Недоліком даної технології є низька швидкість передачі даних, що призводить 

до неможливості використання стандарту X10 для динамічної автоматизації, так як 

багаторазова відправка даних з затримкою призводить до зависання системи.  

     7. UPB створено для альтернативної заміни протоколу X10. UPB, або Universal 

Power Bus - протокол, також використовує проводку будинку для зв'язку,  

відрізняється від Х10 підвищеною ефективністю і надійністю, але більшість 

пристроїв його не підтримують. Даний протокол менш надійний, ніж більш сучасні 

альтернативи та ускладнює бездротовий зв'язок. 

     8. KNX розроблений кілька десятиліть тому, але відрізняється від перерахованих 

вище протоколів тим, що залишається однією з найбільш популярних форм 

передачі даних навіть у сучасних будинках, підключених до мережі. Протокол 

працює на декількох фізичних рівнях інфраструктури, таких як лінії 

електропередачі та кабелі Ethernet, для підвищення надійності та ефективності. 

Протокол управління розумним будинком KNX на сьогоднішній день є одним з 

найбільш використовуваних у країнах Європи. Як середовище для передачі 

інформації між компонентами розумного будинку може використовуватися: 

- вита пара; 

- радіоканал; 

- електромережа. 



     Особливість даної системи полягає у необхідності системи мати власне джерело 

живлення, але при цьому у системі може бути відсутній центральний контролер. 

Протокол KNX широко застосовується для реалізації децентралізованих рішень, 

які відрізняються високою надійністю і стійкістю до відмов. Протокол популярний 

в автоматизації великих будівель - одна мережа підтримує до 58000 пристроїв. 

Недодіками протоколу є досить висока ціна та складність установки і 

налаштування обладнання. Протокол KNX навряд чи підходить для бажаючих 

автоматизувати квартиру або невеликий приватний будинок.  

     9. ClearConnect - це протокол зв'язку, широко використовуваний пристроями 

Lutron, тому він дещо обмежує кількість підтримуваних пристроїв. Протокол є 

надійним і ефективним для передачі даних, який забезпечує безперебійну роботу 

інтелектуального будинку. 

     10. Insteon: даний стандарт відрізняється високою затребуваністю на території 

США, але в Україні та Європі стандарт з'явився досить нещодавно. Для передачі 

даних протокол використовує електричну проводу будинку, як і протокол X10. 

Insteon підтримує і бездротову передачу. Головною перевагою даного стандарту є 

реалізація Mesh-мереж, які характеризуються високою надійністю та 

безвідмовністю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ РОЗУМНОГО 

БУДИНКУ НА ОСНОВІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

 

 

2.1 Аналіз концепції “Розумного будинку” 

 

 

     Системи розумного дому за останні десятиліття досягли високої популярності 

за рахунок підвищення комфорту та якості життя. Більшість розумних домашніх 

систем контролюється смартфонами та мікроконтролерами. Додаток для 

смартфона використовується для управління та контролю домашніми функціями за 

допомогою бездротових технологій зв'язку. 

     Концепція розумного будинку забезпечує інтеграцію послуг IoT та хмарних 

обчислень до неї, вбудовуючи інтелект у сенсори та виконавчі пристрої, мережу 

розумних речей. Для інтеграції пристроїв системи використовують відповідну 

технологію, що полегшує взаємодію з розумними пристроями у будинку. Для 

взаємодії пристроїв використовують хмарні обчислення, які підвищують  

ефективність обміну даними між пристроями. 

     Реалізація розумного будинку, Інтернету речей, хмарних обчислень є 

складовими частинами сучасного класичного розумного дому. Кожен компонент 

системи вносить свої основні атрибути та технології до системи. IoT сприяє 

підключенню до Інтернету та віддаленому керуванню мобільних приладів, 

укомплектованих необхідними датчиками. Датчики можуть бути приєднаними до 

побутових приладів. Таким чином, здійснюється програмування комп'ютерного 

інтелекту у домашні пристрої та, відповідно, контроль функціональності 

побутових приладів. Хмарні обчислення забезпечують масштабовану 

обчислювальну потужність, місце для зберігання інформації, що надходять з 

датчиків та програми для розвитку, обслуговування, управління домашніми 

послугами та доступу до пристроїв будинку будь-де та в будь-який час.  Класичний 

розумний будинок інтегрується з IoT та хмарними обчисленнями.  

     Інтернет речей (IoT) - це система взаємопов’язаних обчислювальних пристроїв, 



механічних та цифрових машин, які мають унікальні ідентифікатори (UID) та 

мають можливість передавати дані по мережі. Інтернет речей має перспективу 

розвитку завдяки зближенню декількох технологій, аналітики в режимі реального 

часу, машинного навчання, датчиків та вбудованих систем. Традиційні галузі 

вбудованих систем, бездротових сенсорних мереж, систем управління, 

автоматизації (включаючи домашню та будівельну автоматику) та інші - сприяють 

широкому розвитку мережі Інтернету речей. На споживчому ринку технологія IoT 

є синонімом до поняття "розумного дому", що охоплює пристрої та прилади (такі 

як освітлювальні прилади, термостати, системи безпеки та камери для дому та інші 

побутові прилади), які підтримують одну або більш поширені екосистеми, якими 

можна керувати через запрограмовані пристрої. 

     Широкий набір застосувань для пристроїв IoT поділяють на споживчий, 

комерційний, промисловий та інфраструктурний простір. Зростаюча частина 

пристроїв IoT створена для споживчого користування, включає підключені 

транспортні засоби, домашню автоматику та прилади з можливостями 

дистанційного моніторингу.  

 

     2.2 Дослідження застосування Інтернету речей у різних галузях 

      

     Пристрої IoT є частиною концепції домашньої автоматизації, яка може 

включати: контроль освітлення, опалення та кондиціонування, засоби масової 

інформації та системи безпеки. Довгострокові переваги можуть включати 

економію енергії, автоматично гарантуючи вимкнення світла та електроніки. 

     Розумний або автоматизований будинок може базуватися на платформі або 

концентраторах, які керують розумними пристроями та приладами. Наприклад, 

використовуючи HomeKit від Apple, виробники можуть контролювати власні 

домашні продукти та аксесуари за допомогою програми на пристроях iOS, таких як 

iPhone та Apple Watch. Це може бути виділений додаток або нативні програми для 

iOS, такі як Siri. Це можна продемонструвати у випадку з Smart Home Essentials від 

Lenovo, що представляє собою лінію розумних домашніх пристроїв, керування 

якими можна здійснювати через додаток Apple Home або Siri. Реалізовані також 



спеціалізовані центри для розумного дому, які представляють себе як окремі 

платформи для підключення різних продуктів для розумного дому. До даних 

платформ належать Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod та Samsung 

SmartThings Hub. Окрім комерційних систем, реалізовані екосистем з відкритим 

кодом, включаючи домашнього помічника, OpenHAB та Domoticz.  

     Одним із застосувань розумного будинку є надання допомоги людям з 

обмеженими можливостями та людям похилого віку. Домашні системи 

використовують допоміжну технологію для задоволення конкретних запитів 

власника.  Голосовий контроль може допомогти користувачам із обмеженням зору 

та рухливості, системи оповіщення можуть бути підключені безпосередньо до 

імплантатів, які носять користувачі з обмеженою дієздатністю. Вони також можуть 

бути обладнані додатковими функціями безпеки. Функції можуть включати 

датчики, які відстежують надзвичайні ситуації в медицині, такі як падіння чи 

напади. Технологія розумного дому, застосована таким чином, може забезпечити 

користувачам більше свободи та більш високу якість життя.  

 

 

     2.2.1 Дослідження комерційного застосування Інтернету речей у медичному 

та охоронному здоров'ї 

 

     Інтернет медичних речей (IoMT) - це додаток ІОТ для медичних та медико-

санітарних цілей, збору та аналізу даних для досліджень та моніторингу. IoMT 

здійснює взаємодію з "Smart Healthcare" - технологію створення оцифрованої 

системи охорони здоров'я, що з'єднує наявні медичні ресурси та послуги охорони 

здоров'я.  

     Пристрої IoT можна використовувати для включення дистанційного 

моніторингу стану здоров'я та оповіщення про надзвичайні ситуації. Пристрої для 

моніторингу стану здоров'я можуть варіюватися від моніторів артеріального тиску 

та частоти серцевих скорочень до сучасних пристроїв, здатних контролювати 

спеціалізовані імплантати, такі як кардіостимулятори, електронні наручні пов'язки 

Fitbit або розширені слухові апарати. Деякі лікарні почали впроваджувати "розумні 



ліжка", які можуть виявити, коли пацієнт намагається встати. Він також може 

налаштувати себе, щоб забезпечити відповідний тиск та підтримку пацієнта без 

взаємодії медичних сестер. 

     У звіті Goldman Sachs була представлена інформація, що IoT-пристрої в галузі 

охорони здоров’я можуть заощадити США понад 300 мільярдів доларів щорічних 

витрат на охорону здоров'я за рахунок збільшення доходу та зниження 

собівартості. Крім того, використання мобільних пристроїв для підтримки 

медичного спостереження призвело до створення "m-health", що використовується 

"для аналізу, фіксації, передачі та зберігання статистики охорони здоров'я з різних 

ресурсів, включаючи датчики та інші системи біомедичного придбання".  

 

 

Рисунок 2.1 – Розумний годинник для моніторингу стану здоров’я “Telehealth 

Response Watch” 

 

     Спеціалізовані датчики також можуть бути обладнані в житлових приміщеннях 

для контролю за здоров'ям та загальним самопочуттям людей похилого віку, 

одночасно забезпечуючи належне лікування та допомагаючи людям повернути 

втрачену рухливість і через терапію. Датчики створюють інтелектуальну мережу, 

та здатні збирати, обробляти, передавати та аналізувати інформацію, зібрану з 

різних середовищ. Інші споживчі пристрої, які заохочують здоровий спосіб життя, 

такі як підключені ваги або моніторинг сердечного м‘язу, також передбачають 

використання ІОТ. Платформи IoT для моніторингу стану здоров'я також доступні 

для пацієнтів, що допомагають керувати життєво важливими станами пацієнтів. 



     Удосконалення методів виготовлення пластикової та тканинної електроніки 

дозволило забезпечити надзвичайно низькі витрати на використання датчиків 

IoMT. Дані датчики, поряд з необхідною радіоелектронною електронікою, можуть 

виготовлятися на папері або електронному текстилі для одноразових приладів 

зондування одноразового користування.  

 

 

 

Рисунок 2.2 - Пульсовий оксиметр, встановлений на зап'ясті, з плетизмографом. 

Метою пристрою є насичення людини киснем 

 

     Станом на 2018 рік IoMT застосовувався не лише у галузі клінічної лабораторії, 

але й у галузі охорони здоров’я та медичного страхування. IoMT в галузі охорони 

здоров'я дозволяє лікарям та пацієнта, мати доступ до інформації про пацієнтів.  

Застосування ІОТ у галузі охорони здоров'я відіграє фундаментальну роль в 

управлінні хронічними захворюваннями, у профілактиці та контролю захворювань. 

Віддалений моніторинг стає можливим завдяки підключенню потужних 

бездротових рішень. Підключення дозволяє лікарям-медикам збирати дані пацієнта 

та застосовувати складні алгоритми в аналізі даних про здоров'я пацієнтів. 

 

     2.2.2 Дослідження застосування Інтернету речей у логістиці 

 

     IoT забезпечує інтеграцію комунікацій, контролю та обробки інформації в 

різних транспортних системах. Застосування IoT поширюється на всі аспекти 

транспортних систем (транспортний засіб, інфраструктуру). Динамічна взаємодія 

між компонентами транспортної системи дозволяє забезпечити інтелектуальний 

контроль руху транспорту, паркування транспортних засобів, електронних систем 



збору платних платежів, логістики та управління автопарком, управління 

транспортними засобами, безпеки та дорожньої допомоги. Наприклад, у галузі 

логістики, платформа IoT може постійно контролювати розташування вантажів та 

активів за допомогою бездротових датчиків та надсилати сповіщення про 

виникнення винятків (затримки, пошкодження, крадіжки тощо). Дана реалізація 

можлива завдяки застосуванню IoT та безперебійному підключенню між 

пристроями. Датчики, такі як GPS, надсилають інформацію на платформу IoT, 

після чого дані аналізуються та надсилаються користувачам. Таким чином, 

користувачі можуть відстежувати стан транспортних засобів у режимі реального 

часу та приймати відповідні рішення. Якщо технологія IoT поєднується з 

машинним навчанням, то це також допомагає зменшити дорожньо-транспортні 

пригоди, вводячи попередження про сонливість для водіїв та надаючи також 

автомобілі для самостійного керування. У системах автомобільного зв’язку 

комунікація транспортного засобу складається з основних компонентів: 

комунікація автомобіля з транспортними засобами (V2V), комунікація між 

транспортним засобом та інфраструктурою (V2I) та комунікація між автомобілем 

та пішоходом (V2P).       

 

     2.2.3 Дослідження застосування Інтернету речей для домашньої 

автоматизації пристроїв 

 

     Пристрої IoT можуть бути використані для контролю та управління 

механічними, електричними та електронними системами, що застосовуються в 

різних типах будівель (наприклад, в державних і приватних, промислових, 

установах або житлових приміщеннях), в системах автоматизації будинків і 

автоматизації будівель.  

     Три основні сфери для реалізації домашньої автоматизації пристроїв:  

- Інтеграція Інтернету з будівельними системами енергоменеджменту з метою 

створення енергоефективних та керованих IOT "розумних будівель".  

- Можливі засоби моніторингу в реальному часі для зменшення споживання 



енергії та моніторингу поведінки споживачів.  

- Інтеграція розумних пристроїв для їх ефективної взаємодії. 

     Система домашньої автоматизації передбачає можливість контролювати 

освітлення, клімат приміщення, також включати домашню безпеку, таку як система 

контролю доступу та сигналізації. Здійснивши підключення до Інтернету, домашні 

пристрої є важливою складовою Інтернету речей. 

     Система домашньої автоматизації зазвичай здійснює підключення керованих 

пристроїв до центрального концентратора або "шлюзу". Інтерфейс користувача для 

управління системою використовує або встановлені термінали, планшетний або 

настільний комп'ютери, додаток для мобільного телефону або веб-інтерфейс. 

Ринок домашньої автоматизації коштував 5,77 мільярда доларів у 2013 році, за 

прогнозами, до 2020 року досягне ринкової вартості 12,81 мільярда доларів. Рання 

домашня автоматизація розпочалася з трудових машин. Автономна побутова 

техніка з електричним або газовим живленням стала життєздатною із 

впровадженням розподілу електроенергії та призвела до впровадження пральних 

машин, водонагрівачів, холодильників, швейних машин, посудомийних машин та 

ін. сушарки для одягу. 

     Найпершою була розроблена мережева технологія домашньої автоматизації 

X10. Це протокол зв'язку для електронних пристроїв, який в основному 

використовує електропроводку передачі електроенергії для сигналізації та 

управління, де сигнали включають короткі радіочастотні хвилі. Продукція X10 

включала 16-канальну командну консоль, модуль лампи та модуль приладу. 

Незабаром з'явився настінний модуль комутації та перший таймер X10. 

     До 2012 року в США, згідно з дослідженнями ABI, було встановлено 1,5 

мільйона систем домашньої автоматизації. За даними дослідницької фірми Statista, 

до кінця 2020 року, в будинках користувачів багатьох країн буде встановлено понад 

45 мільйонів пристроїв розумного дому.  

     Розділяють три покоління домашньої автоматизації:  

- Перше покоління: бездротова технологія з проксі-сервером, як приклад, 

автоматизація ZigBee; 



- Друге покоління: штучний інтелект , який здійснює керування електричними 

пристроями, наприклад Amazon Echo; 

- Третє покоління: роботизована система, яка взаємодіє з людиною,  

наприклад, Робот Rovio, Roomba. 

     Застосування та технології домашньої автоматизації: 

- Опалення, вентиляція та кондиціонування (HVAC): можливе дистанційне 

управління всіма домашніми моніторами через Інтернет, яке має простий 

користувальницький інтерфейс.  

- Система управління освітленням: «розумна» мережа, яка включає в себе 

зв’язок між різними входами та виходами освітлювальної системи, 

використовуючи один або кілька центральних обчислювальних пристроїв. 

-  Система управління, орієнтована на заняття: можна відчути зайнятість 

будинку за допомогою розумних лічильників та екологічних датчиків, таких 

як датчики СО2, які можна інтегрувати в систему автоматизації будівель, щоб 

викликати автоматичні реакції на енергоефективність та будівництво 

додатки для комфорту. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Інтегрований розумний лічильник “Room control unit” 

 

- Домашні роботи та безпека: система побутової безпеки, інтегрована із 

системою домашньої автоматизації, може надавати додаткові послуги, такі 

як дистанційне спостереження за камерами безпеки через Інтернет, або 

контроль доступу та центральне блокування всіх дверей та вікон по 



периметру.  

- Детектори виявлення витоку, диму та СО. 

- Системи позиціонування в приміщенні (IPS). 

- Домашня автоматизація для літніх людей та інвалідів. 

- Догляд за домашніми тваринами та немовлятами. 

- Контроль якості повітря. 

- Розумна кухня та підключення кулінарії. Використання пристроїв управління 

із використання голосу, таких як Amazon Alexa або Google Home для 

кухонних приладів. 

     Система автоматизації будівель, відноситься до будь-якої електричної системи 

управління, яка використовується для управління системами опалення, вентиляції 

та кондиціонування будинків (ОВК). Сучасна система BAS також може 

контролювати внутрішнє та зовнішнє освітлення, а також охоронну, пожежну 

сигналізацію та інше.  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Організація мережі для реалізації системи “Розумний будинок” 



     2.2.4 Дослідження застосування Інтернету речей у виробництві 

 

     IoT забезпечує реалізацію безперебійної інтеграції різних виробничих 

пристроїв, оснащених можливостями зондування, ідентифікації, обробки, зв'язку, 

приводу та роботи в мережі. Спираючись на високо інтегрований розумний кібер-

фізичний простір, він відкриває двері для створення можливостей для бізнесу та 

ринку для виробництва. Мережевий контроль та управління виробничим 

обладнанням, управління активами, або контроль виробничих процесів приводять 

ІО в сферу промислових застосувань та розумного виготовлення. Інтелектуальні 

системи IoT дозволяють швидко виготовляти нові продукти, динамічно реагувати 

на потреби продукції та оптимізувати в реальному часі виробничі мережі та мережі 

ланцюгів постачання, за допомогою мережевих механізмів, датчиків та систем 

управління. 

     Цифрові системи автоматизації управління технологічними процесами, 

інструменти операторів та службові інформаційні системи для оптимізації безпеки 

належать до компетенції  складових IoT. Системи управління промисловими 

системами також можуть бути інтегровані з розумними мережами. Автоматизоване 

управління безпекою та іншими функціями забезпечується за допомогою великої 

кількості мережевих датчиків.  

     Промислова аналітика великих даних відіграє важливу роль у забезпеченні 

прогнозування виробничих активів. Кіберфізичні системи (CPS) - це основна 

технологія великих промислових даних, є інтерфейсом між людьми та кіберсвітом.  

 

     2.2.5 Дослідження застосування Інтернету речей у сільському виробництві 

 

     Існує чимало застосувань IoT у сільському господарстві, таких як: збирання 

даних про температуру, кількість опадів, вологість, швидкість вітру, зараження 

шкідниками та вміст ґрунту. Дані можуть бути використані для автоматизації 

технологій ведення сільського господарства, прийняття обґрунтованих рішень 

щодо поліпшення якості виробництва, мінімізації ризику та зменшення зусиль, 



необхідних для управління господарством. Як приклад, фермери мають можливість 

стежити за температурою ґрунту та вологістю, а також застосовувати отримані дані 

для програмування IoT пристроїв.  

     У серпні 2018 року Toyota Tsusho розпочала партнерство з Microsoft для 

створення інструментів рибоводства, використовуючи набір додатків Microsoft 

Azure для технологій IoT, пов'язаних з управлінням водою. Конкретні комп'ютерні 

програми, що використовуються для процесів автоматизації приладів сільського 

господарства, підпадають під платформи машинного навчання Azure та платформи 

Azure IoT Hub.  

      

     2.2.6 Дослідження застосування Інтернету речей у будівельній галузі 

 

     Моніторинг та контроль експлуатації інфраструктури, таких як: мости, 

залізничні колії та морські вітрові електростанції також передбачають 

застосування ІОТ пристроїв. Інфраструктура IoT може використовуватися для 

моніторингу будь-яких подій або змін у структурних умовах, які можуть поставити 

під загрозу безпеку та збільшити ризик. IoT може принести користь будівельній 

галузі за рахунок економії витрат, скорочення часу та підвищення продуктивності. 

Інтернет речей також застосовується для ефективного планування заходів з 

ремонту та обслуговування будівель, координуючи завдання між різними 

постачальниками послуг та користувачами об'єктів. Пристрої IoT можуть також 

використовуватися для управління критичною інфраструктурою, як мости для 

забезпечення доступу до кораблів. Використання IoT-пристроїв для моніторингу та 

експлуатації інфраструктури здатне поліпшити управління надзвичайними 

ситуаціями та координацію дій у надзвичайних ситуаціях, а також якість 

обслуговування, оновлення та скорочення витрат на експлуатацію у всіх областях, 

пов'язаних з інфраструктурою. Навіть такі сфери, як поводження з відходами, 

можуть отримати користь від автоматизації та оптимізації, у якій можуть бути 

задіяні IoT. 

 



     2.2.7 Застосування Інтернету речей у підтриманні інфраструктури міста 

 

     Розгортання IoT столичного масштабу також можливе для забезпечення 

управління містами. Наприклад, Пінгдо, місто у Південній Кореї - перше повністю 

обладнане розумне місто, що також поступово розростається, приблизно 70 

відсотків ділового району завершено станом на червень 2018 року. Інший приклад 

розгортання розумного міста - це проект у місті Сантандері, Іспанія. Створено 

додаток для здійснення контролю, який підключено до 10 000 датчиків, які надають 

такі послуги, як пошук паркування, моніторинг навколишнього середовища, 

порядок денний цифрового міста тощо.  

     Інші приклади масштабних розгортань, які здійснюються, включають місто 

знань китайсько-сингапурського Гуанчжоу. Розробляються проекти для 

поліпшення якості повітря та води, зниження забруднення шумом та підвищення 

ефективності транспортування в Сан-Хосе, Каліфорнія. Використовуючи 

технологію RPMA (Random Phase Multiple Access), засновану в Сан-Дієго, Ingenu 

створила загальнодержавну загальнодоступну мережу для передачі даних з 

низькою пропускною здатністю, використовуючи спектр 2,4 ГГц, який також 

використовується Wi-Fi.  

     "Машинна мережа" Ingenu охоплює більше третини населення США в 35 

великих містах, включаючи Сан-Дієго та Даллас. Французька компанія Sigfox 

почала будувати бездротову мережу передачі даних ультразвукової смуги.  

Компанія Cisco активно бере участь у проектах розумних міст. Cisco розпочала 

впроваджувати технології Smart Wi-Fi, Smart Security & Security, Smart Lighting, 

Smart Parking, Smart Transports, Smart Bus Stops, Smart Kiosks, Remote Expert for 

Government Services (REGS) та Smart Education.  

      

     2.2.8 Дослідження застосування Інтернету речей для моніторингу 

навколишнього середовища 

 

     Значна кількість пристроїв, що споживають енергію (наприклад, вимикачі, 



розетки, лампочки, телевізори тощо) інтегрують підключення до Інтернету, що 

дозволяє їм взаємодіяти з утилітами для збалансування виробництва та споживання 

енергії та оптимізації споживання енергії. Дані пристрої дозволяють реалізовувати 

віддалене управління через хмарний інтерфейс. Системи збирають інформацію для 

підвищення ефективності виробництва та розподілу електроенергії. 

Використовуючи вбудовані в Інтернет речей пристрої розширеної інфраструктури 

вимірювання (AMI), електроустановки збирають дані від кінцевих споживачі та 

здійснюють управління пристроями автоматизації розподілу.  

     Застосування ІОТ для моніторингу навколишнього середовища зазвичай 

використовують датчики для допомоги у захисті навколишнього середовища 

шляхом моніторингу якості повітря чи води, атмосферних чи ґрунтових умов і 

можуть включати навіть такі райони, як моніторинг руху дикої природи та 

середовищ їх існування. Розробка обмежених ресурсів пристроїв, підключених до 

Інтернету, також означає, що інші додатки, такі як системи раннього попередження 

землетрусу чи цунамі, можуть також використовуватися службами надзвичайних 

ситуацій для надання більш ефективної допомоги. Пристрої IoT у даній програмі, 

як правило, охоплюють велику географічну область і можуть також бути 

мобільними.  

 

     2.2.9 Дослідження застосування Інтернету речей у військових цілях 

 

     Інтернет військових речей (IoMT) - це застосування технологій IoT у військовій 

сфері для розвідки, спостереження та інших завдань, пов'язаних з бойовими діями. 

Для реалізації передбачається використання датчиків, боєприпасів, транспортних 

засобів, роботів, біометрики та інших розумних технологій. 

     Internet of Battlefield Things (IoBT) - це проект, ініційований та реалізований 

американською лабораторією досліджень армії (ARL), який зосереджується на 

фундаментальній науці, пов’язаній з ІОТ, що розширює можливості 

військовослужбовців армії. У 2017 році ARL запустила Інтернет Альянсу спільних 

досліджень бойових речей (IoBT-CRA), встановивши робочу співпрацю між 



галузевими, університетськими та армійськими дослідниками для просування 

теоретичних основ ІОТ-технологій та їх застосування в армійських операціях. 

     Проект «Океан речей» - це програма під керівництвом DARPA, призначена для 

створення мережі Інтернет речей у великих океанських районах для збору, 

моніторингу та аналізу даних про навколишнє середовище та діяльність суден. 

Проект передбачає розгортання близько 50 000 плавців, в яких розміщений 

пасивний набір датчиків, який виявляє та відстежує військові та комерційні судна 

як частину хмарної мережі. 

     Кількість пристроїв IoT збільшилася на 31% за рік до 8,4 мільярда в 2017 році, і, 

за оцінками, до 2020 року буде 30 мільярдів пристроїв. За прогнозами, глобальна 

ринкова вартість IoT до 2020 року досягне 7,1 трлн доларів.  

      

     2.2.10 Дослідження застосування Інтернету речей у розгортанні мереж 

зв'язку 

 

     Інтернет речей вимагає масштабованості в мережевому просторі. З додаванням 

пристроїв до Інтернет-простору, IPv6 відіграватиме головну роль в управлінні 

масштабуванням мережевого рівня. Протокол обмеженого застосування IETF, 

ZeroMQ та MQTT забезпечать транспорт даних. Масштабованість мережі 

забезпечується передачею даних через Інтернет на сервер із достатньою 

потужністю обробки.  

     IoT представляє собою складну систему через можливість створення великої 

кількості зв’язків між автономними суб'єктами та її спроможність інтегрувати нові 

суб'єкти. На практиці, не всі елементи Інтернету речей працюють у глобальному, 

публічному просторі. Підсистеми часто впроваджуються для зменшення ризиків 

конфіденційності, контролю та надійності. Наприклад, домашня робототехніка, 

може обмінюватися даними лише в межах локальної мережі. Управління та 

контроль динамічної мережі ІТ-пристроїв є складним завданням із традиційною 

мережевою архітектурою. Програмне забезпечення, визначене програмним 

забезпеченням (SDN), забезпечує гнучкі динамічні рішення. 



     В Інтернеті речей критичне значення має точне географічне розташування 

пристрою, а також його точні розміри. GeoWeb та Digital Earth - це програми, які є 

можливими при організації єдиного простору розташування пристроїв. Подібно 

тому, як стандарти відіграють ключову роль у мережах зв‘язку, геопросторові 

стандарти відіграють ключову роль в Інтернеті речей. Більшість технічних 

стандартів для ІОТ, є відкритими. 

 

Таблиця 2.1 – Технічні стандарти для пристроїв Internet of Things 

 

Стандарт Повна назва стандарту Технічні характеристики 

Auto-ID Labs Auto Identification Center 

Мережевий RFID 

(радіочастотна 

ідентифікація) та нові 

технології зондування. 

EPCglobal 
Electronic Product code 

Technology 

Стандарти прийняття 

технології EPC 

(Electronic Product Code). 

FDA 
U.S. Food and Drug 

Administration 

Система UDI (Unique 

Device Identification) для 

різних ідентифікаторів 

медичних пристроїв. 

GS1 Global Standards One 

Стандарти на UID 

("унікальні" 

ідентифікатори) та RFID 

швидкозмінних 

споживчих товарів 

(споживчих товарів), 

товарів медичного 

обслуговування та інших 

речей. 

 



Продовження Таблиці 2.1 – Технічні стандарти для пристроїв Internet of Things 

 

IEEE 
Institute of Electrical and 

Electronics Engineers 

Основні стандарти 

комунікаційних 

технологій, такі як IEEE 

802.15.4. 

IETF 
Internet Engineering Task 

Force 

Стандарти, що містять 

TCP / IP (набір 

протоколів Інтернет). 

MTConnect Institute MTConnect Institute 

MTConnect - це 

галузевий стандарт 

обміну даними з 

верстатами та 

відповідним 

промисловим 

обладнанням. Це 

важливо для підмножини 

IIoT IoT. 

O-DF Open Data Format 

O-DF - це стандарт, 

опублікований робочою 

групою The Open Group в 

2014 році, який визначає 

загальну структуру 

інформаційної моделі, 

яка повинна 

застосовуватися для 

опису будь-яких 

"розумних речей". 

 

 

 



Продовження Таблиці 2.1 – Технічні стандарти для пристроїв Internet of Things 

 

О-МІ Open Messaging Interface 

O-MI - це стандарт, 

опублікований робочою 

групою The Open of 

Internet of Things від The 

Open Group у 2014 році, 

який визначає 

обмежений набір 

ключових операцій, 

необхідних в системах 

IoT, зокрема різні види 

механізмів підписки на 

основі шаблону Observer. 

OCF 
Open Connectivity 

Foundation 

Стандарти для простих 

пристроїв, що 

використовують CoAP 

(протокол обмеженого 

застосування). 

OMA Open Mobile Alliance  

OMA DM та OMA 

LWM2M для управління 

пристроями IoT, а також 

GotAPI, що забезпечує 

безпечну основу для IoT-

додатків. 

XSF 
XMPP Standards 

Foundation 

Розширення протоколу 

XMPP (протокол 

розширюваних 

повідомлень та 

присутності). 



     Одним з ключових драйверів IoT є дані. Підключення пристроїв та підвищення 

ефективності їх використання залежить від доступу, зберігання та обробки даних. 

З цією метою компанії, що працюють над розробкою IoT, збирають дані з декількох 

джерел і зберігають їх у хмарній мережі для подальшої обробки. Регулювання IoT 

залежить від країни застосування технології.   

     Поточне регуляторне середовище має забезпечувати: 

- Безпеку даних - На час проектування IoT компанії повинні забезпечити 

безпеку збору, зберігання та обробки даних користувача. Компанії повинні 

шифрувати дані на кожному етапі.  

- Згода користувача на обробку персональних даних - користувачі повинні 

мати вибір щодо того, якими даними вони поділяться з компаніями розробки 

IoT. 

- Мінімізація збору даних - IoT компанії повинні збирати лише необхідні їм 

дані та зберігати зібрану інформацію протягом обмеженого часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ВЗАЄМОДІЇ ПРИСТРОЇВ 

“РОЗУМНОГО БУДИНКУ” 

 

     3.1 Характеристика протоколів взаємодії пристроїв “Розумного будинку” 

 

     Modbus - це протокол запиту-відповіді, реалізований з використанням взаємодії 

«ведучий-ведений»: один пристрій має ініціювати запит (ведучий пристрій) та 

відповідає за ініціювання кожного взаємодії. Зазвичай провідним пристроєм є 

людино-машинний інтерфейс (HMI) або система диспетчерського управління та 

збору даних (SCADA), а веденим пристроєм є датчик, програмований логічний 

контролер (PLC) або програмований контролер автоматизації (PAC). Вміст цих 

запитів і відповідей, а також мережеві рівні, через які відправляються ці 

повідомлення, визначаються різними рівнями протоколу. Modbus простий у 

використанні, забезпечує досить надійне спілкування датчиків з приймачем. 

     LoRaWAN - це мережевий протокол, який використовує схему модуляції LoRa 

компанії Semtech. Реалізована взаємодія радіохвиль із шлюзами LoRaWAN для 

таких речей, як шифрування і ідентифікація. Протокол також включає хмарний 

компонент, до якого підключаються кілька шлюзів. LoRaWAN рідко 

використовується для промислового застосування (приватних мереж) через ряд 

обмежень. 

     Реалізація на практиці: припустимо, є система з чотирма шлюзами і одним 

вузлом. Вузол передає в радіочастотний спектр, і будь-який шлюз, якому вдалося 

перехопити передачу, може прийняти її і відправити в хмару. Можливо, що всі 

чотири шлюзи перехоплять повідомлення і відправлять його. Як тільки 

повідомлення було доставлено, підтвердження про отримання не надходить. Однак 

вузли в LoRaWAN можуть запрошувати підтвердження. Якщо вас запитають, і все 

чотири шлюзи приймають одне й те саме повідомлення, хмара вибирає один шлюз 

для відповіді. 



     3.2 Характеристика обраної бездротової технології Z-Wave для реалізації 

“Розумного будинку” 

 

     У межах роботи була поставлена задача вирішити, яким чином реалізувати 

управління світлом та електроприладами будинку. Важливою перевагою є 

можливість впровадити обладнання в існуючу мережу будинку. Даним чином 

можна представити та реалізувати пристрої, що працюють по протоколу Z-Wave. 

     На сьогоднішній день найбільш надійна і зручна бездротова технологія для 

будівництва розумного будинку - технологія Z-Wave. Технологія Z-Wave 

розвивається і підтримується компанією Sigma Design, відомим виробником 

напівпровідникових пристроїв і мікросхем.  

     Z-Wave - це набір пропрієтарних протоколів фізичного (що визначають на якій 

частоті працює мережа, рівень сигналу, що передається, його модуляцію) і 

логічного (дані протоколи задають адресацію пристроїв, набір команд, 

послідовність обміну інформацією) рівня, реалізованих в декількох наборах 

мікросхем Sigma Design. 

     «Пропрієтарний протокол» - в даному випадку означає, що вся документація, 

що детально описує протоколи - закрита, а кожен виробник, який хоче розробляти 

пристрої, керовані за технологією Z-Wave повинен підписати угоду про 

нерозголошення деталей протоколу. Безумовно, такий підхід накладає певні 

обмеження, але в той же час є і важлива перевага - всі пристрої, з підтримкою Z-

Wave гарантовано сумісні між собою. Тобто, не важливо, якою компанією 

випущений датчик або центральний контролер, він напевно буде працювати з будь-

яким пристроєм, який орієнтований на роботу в мережі Z-Wave.  

     Z-Wave є запатентованим бездротовим протоколом зв'язку, розробленим для 

автоматизації, зокрема для контролю і управління на житлових і комерційних 

об'єктах. Технологія використовує радіочастотні модулі, які вбудовуються в 

побутову електроніку і різні пристрої, такі як освітлення, опалення, контроль 

доступу, розважальні системи і побутову техніку.  

 



 

 

Рисунок 3.1 – Логотип компанії Z-Wave 

 

     Z-Wave - це бездротова радіо технологія, розроблена для дистанційного 

керування. На відміну від Wi-Fi і інших IEEE 802.11 стандартів передачі даних, 

призначених в основному для великих потоків інформації, Z-Wave працює в 

діапазоні частот до 1 ГГц і оптимізована для передачі простих керуючих команд 

(наприклад, включити / виключити, змінити гучність, яскравість і т.д.). Вибір 

низького радіочастотного діапазону для Z-Wave обумовлюється малою кількістю 

можливих джерел електромагнітних полів. Також іншими перевагами Z-Wave 

можна відзначити мале споживання енергії, низьку вартість виробництва і 

вбудовування Z-Wave в різні побутові пристрої. У світі налічується понад 200 

виробників, що пропонують товари з Z-Wave чіпами або модулями. Відмінною 

особливістю Z-Wave є те, що всі ці продукти сумісні між собою. 

 

     3.3 Організація мережі на базі технології Z-Wave 

 

     Мережа Z-Wave на фізичному рівні організована за принципом mesh-мережі. У 

звичних мережах, наприклад, мережах Wi-Fi, кожен пристрій, що працює в мережі, 

має бути безпосередньо пов'язаним з центральним контролером (в разі Wi-Fi - з Wi-

Fi-роутером). Даний спосіб організації мережі називають «зіркою». Якщо рівень 

сигналу контролера або кінцевого пристрою занадто малий, щоб забезпечити 

прямий зв'язок, значить такий пристрій підключити буде неможливо. 

 



 

 

Рисунок 3.2 – Архітектура Mesh-мережі 

 

     У мережах Mesh - кожен компонент мережі виступає в якості своєрідного 

ретранслятора сигналу - це означає, що навіть якщо якийсь датчик або актуатор не 

може безпосередньо підключитися до хабу «розумного будинку» через слабкий 

сигнал, але «бачить» якийсь інший датчик або компонент мережі Z-Wave - він може 

бути підключений до мережі і центральний контролер зможе ним керувати. Таким 

чином, незважаючи на невеликі значення потужності радіосигналу в мережі Z-

Wave - вона може покривати значні відстані і масштабні об'єкти (наприклад, 

багатоповерхові будівлі). 

     Під терміном Mesh передбачається: 

     1. Ячейкова топологія: відсутні "головні" маршрутизатори в Mesh-мережах.  

     2. Наявність алгоритмів управління трафіком (вибір шляху). 

     3. Можливість перестроювання топології мережі в будь-який момент зі 

збереженням зв'язності. 

     Технологія Mesh передбачає наявність наступних компонентів: 

     1. Вузол (Node) - рівноправний учасник мережі. Зазвичай являє собою роутер. 



     2. Маршрут (Path/Route) – послідовність вузлів, необхідних для передачі пакета. 

Різні варіанти можуть застосовуватися в залежності від алгоритму, за яким 

здійснюється передача трафіку. 

     3. Шлюз (Gateway) - маршрутизатор, через який вузли можуть з'єднатися з 

іншими мережами. 

 

     3.4 Розрахунок пропускної здатності мережі 

 

     Пропускна здатність - характеристика, що представляє співвідношення 

граничної кількості одиниць (інформації, предметів, обсягу) в одиницю часу через 

канал, систему, вузол. Пропускна здатність мережі - це термін, який 

використовується представлення кількості інформації, яка може бути передана по 

мережі. Пропускна здатність представлена одиницею біт в секунду (біт/сек). 

     На початку передачі даних кожна станція зменшує на одиницю свій лічильник 

відкладеного часу і може здійснювати передачу, якщо значення її лічильника 

досягає нуля.  

     Даний віртуальний слот може являти собою: 

1. «Порожній» слот, в який жодна із станцій не веде передачі. 

2. «Успішний» слот, в який одна станція здійснює передачу даних. 

3. «Колізійний» слот, коли передача ведеться двома і більше станціями. 

     Імовірність того, що довільно обраний віртуальний слот буде «порожнім» (𝑝𝑒): 

                                                    𝑝𝑒 = (1-τ) N                                                     (1.1) 

 

де 𝑝𝑒 – імовірність «порожнього» слоту; 

τ – час з’єднання з базовою станцією; 

N – кількість пристроїв, що підключені до базової станції. 

     Імовірність того, що довільно обраний віртуальний слот буде «успішним» (𝑝𝑠): 

                                          𝑝𝑠 = N τ (1-τ) N-1                                                             (1.2) 



 

де 𝑝𝑠 – імовірність «успішного» слоту; 

τ – час з’єднання з базовою станцією; 

N – кількість пристроїв, що підключені до базової станції. 

     Імовірність того, що довільно обраний віртуальний слот буде «колізійним» (𝑝с): 

                                          𝑝𝑐 =1- 𝑝𝑒- 𝑝𝑠                                                                (1.3) 

 

де 𝑝с – імовірність «колізійного» слоту; 

𝑝𝑒 – імовірність «порожнього» слоту; 

𝑝𝑠 – імовірність «успішного» слоту. 

     Таким чином, пропускна здатність знаходиться за формулою: 

                                             𝑆 =
𝑝𝑠U

𝑝𝑒σ+𝑝𝑠Т+𝑝𝑠Т
                                                   (1.4) 

де Т – час передачі інформації (фрейма); 

σ – пустий слот затримки, є сталою величиною; 

U – середнє число байт інформації, що передані на протязі слоту. 

     У Mesh-мережах розподіл пропускної здатності починається від шлюзу або 

точки входу. Градієнт спрямовується приблизно в середину мережі, де знаходяться 

найдорожчі, в плані витрат на доставку кадрів, абоненти. Установкою даного 

шлюзу на іншому кінці мережі, фактично, ділиться кількість максимальних хопів 

навпіл, а канали першого і другого хопів обох шлюзів будуть незалежними в плані 

розподілу ефірного часу.      

     Отже, Z-Wave реалізує концепцію мережі mesh, де кожен вузол знає навколишні 

його вузли і може направляти через них пакети. Використання маршрутизації 

дозволяє успішно долати перешкоди між вузлами, що не дозволяють їм взаємодіяти 

безпосередньо. Однак вихід з ладу одного вузла може привести до появи неробочих 



маршрутів. Для цього їх потрібно періодично оновлювати. Первинний контролер 

може це робити профілактично раз в тиждень або за запитом користувача. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Розподіл пропускної здатності мережі 

 

     Протокол Z-Wave здатний реалізувати заміну неробочих маршрутів робочими. 

Якщо вузол не зміг встановити взаємодію з точкою призначення, він посилає всім 

сусідам пакет Explore Frame. Ті в свою чергу поширюють фрейм по мережі, поки 

який-небудь вузол не повідомить про те, що шуканий вузол знаходиться у нього в 

прямої видимості. Таким чином, відправник знайде новий маршрут і запам'ятає 

його в своїх таблицях маршрутизації. Даний метод менш економний, ніж 



централізоване оновлення маршрутів всієї мережі: для обходу вузла потрібно, щоб 

кожен вузол оновив кожен маршрут, що йде через неробочий вузол, шляхом 

посилання кадру Explorer Frame. Крім того, використання Explorer Frame займає 

близько 0.5-1 секунди, і на цей час мережа забивається даними пакетами. 

     На практиці, 4 поверховий будинок із загальною площею в 500 квадратних 

метрів - це межа однієї мережі протоколу Z-Wave з якісною передачею даних. На 

шляху проходження пакету, може міститися до 4 вузлів передавачів. З огляду на 

граничні відстані між пристроями 10-30 метрів у межах прямої видимості 

(залежить від антен), можна сказати, що гранична дальність доставки пакета - 40-

120 метрів. При проходженні маршруту, можливі перешкоди, які можуть 

призводити до зменшення дальності передачі.  

 

     3.5 Забезпечення передачі даних за допомогою протоколу Z-Wave 

 

     Z-Wave - це радіо протокол передачі даних, призначений для автоматизації 

пристроїв Розумного будинку. Характерною особливістю Z-Wave є стандартизація 

від фізичного рівня, до рівня додатків. Протокол покриває всі рівні OSI, що 

дозволяє забезпечувати сумісність пристроїв різних виробників при проектуванні 

мереж. 

     Можливості Z-Wave: 

- Управління освітленням, дверима, шторами. 

- Управління моторами (10 - 230 В). 

- Управління обігрівом приміщення. 

- Управління кондиціонерами. 

- Забезпечення дистанційного керування. 

- Збір даних із лічильників. 

- Зв'язок з будь-яким програмним забезпеченням. 

- Аналіз подій з датчиків. 



     Даний протокол можливо найкраще реалізувати для приміщень, таких як 

квартира, невеликий офіс або котедж. Головна властивість Z-Wave полягає у 

необхідності самостійної розробки та налаштування пристроїв системи.  

     Передача даних на фізичному рівні здійснюється на частоті: 

- 869.0 МГц (Україна). 

- 868.42 МГц (Європа, Китай, Сингапур, ОАЕ, ПАР). 

- 908.42 МГц (США, Мексика). 

- 921.42 МГц (Австралія, Бразилія, Нова Зеландія). 

- 919.8 МГц (Гонконг). 

- 865.2 МГц (Індія). 

- 868.2 МГц (Малайзія). 

- Японія (951-956 і 922-926 МГц). 

     Канальний рівень: використовуються пакети з контролем цілісності даних 

(контрольна сума) і адресацією одержувача і відправника. В якості одержувача 

може використовуватися multicast адреса або broadcast (в цьому випадку пакет 

приймається всіма учасниками мережі з включеним радіо-модулем). 

     Мережевий рівень: протокол Z-Wave визначає алгоритм маршрутизації, що 

дозволяє передавати дані між пристроями поза прямої видимості. Всі вузли мережі 

можуть брати участь у пересиланні пакетів між іншими учасниками мережі. Z-

Wave використовує механізм Source Routing, тобто маршрут слідування 

визначається відправником. Broadcast, multicast пакети не маршрутизуются. При 

неможливості знайти потрібний вузол за маршрутами, записаними в пам'яті, існує 

механізм пошуку вузла по всій мережі шляхом посилки спеціального пакета 

Explorer Frame на всі вузли мережі. Після успішного знаходження вузла, новий 

маршрут записується відправником до таблиці маршрутизації для подальшого 

використання. 

     Транспортний рівень: на даному рівні Z-Wave гарантує підтвердження доставки 

і повторну відправку в разі, якщо пакет не був доставлений до одержувача. Кожен 

вузол, який бере участь у пересиланні, підтверджує факт отримання повідомлення. 

Для зменшення завантаження ефіру в Z-Wave використовується механізм 



підтверджень доставки пакету: вузол А, який передав пакет до наступного вузла Б, 

на шляху проходження пакета не чекає підтвердження від нього, а бачить, що Б 

відправив пакет далі вузлу С і сприймає це як свідчення успішного пересилання 

пакета від А до Б. Отримавши пакет, кінцевий вузол передає тому підтвердження 

доставки, яке подорожує назад тим же маршрутом до початкового відправника. 

Таким чином, відправник завжди знає, чи дійшов пакет до точки призначення, чи 

ні. 

     Прикладний рівень: Z-Wave визначає алгоритм інтерпретації одержуваних на 

прикладному рівні команд. Даний рівень описаний набором класів команд 

(Command Classes). Для деяких класів існує кілька варіантів інтерпретації команд, 

які залежать від класу пристрою (Device Class), що визначає тип пристрою. 

     Z-Wave - це технологія бездротового управління пристроями для розумного 

будинку, що має стандартизований протокол, який передбачає, що всі пристрої 

використовують одні й ті ж бездротові команди. Зв'язок пристроїв Z-Wave є 

двостороннім: пристрої підтверджують команди для забезпечення роботи. Завдяки 

використовуваній смузі частот, протокол забезпечує хороший радіус дії у 

приміщеннях, навіть через стіни. 

     Технологія передбачає необхідність енергетичного підживлення для пристроїв 

з батарейним харчуванням. Згідно Альянсу Z-Wave, реалізовано більше 2100 

пристроїв Z-Wave і встановлено більше 70 мільйонів продуктів Z-Wave по всьому 

світу. 

     Z-Wave широко використовується в житлових системах і орієнтованих на 

споживача інтелектуальних продуктах. Він використовується такими гучними 

іменами компаній, як Honeywell, Yale, Fibaro і Homey. Щоб гарантувати контроль 

якості, альянс Z-Wave сертифікував тисячі пристроїв Z-Wave. Це технологія, яка 

включена практично в усі пристрої: від невеликих модулів Z-Wave, таких як 

датчики, до контролерів Z-Wave та інтелектуальних замків. Для великої кількості 

датчиків краще використовувати технологію Z-Wave. Для окремого прототипу 

краще використовувати Modbus. 



4 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ “РОЗУМНОГО БУДИНКУ” 

 

4.1 Характеристики плат Raspberry Pi 

 

     Raspberry Pi – це одноплатний комп'ютер, що працює на операційних системах 

ядра Linux. Процесор ARM11 з частотою 700 МГц представлений версією ARM, 

що підтримує більшість  дистрибутивів Linux. Дана реалізація дозволяє досягти 

прийнятної продуктивності при низькому енергоспоживанні. Більша частина 

моделей одноплатних комп'ютерів Raspberry Pi поширюється повністю зібраними 

на чотиришаровій друкованій платі. Розмір плати - приблизно 8,5х5,5 см. У 

стандартний комплект поставки входить міні-комп'ютер. Корпус, блок живлення і 

карту пам'яті зазвичай необхідно обирати окремо. 

     Одноплатний комп'ютер (Single-board computer) – це комп'ютер, зібраний на 

одній друкованій платі, на якій встановлені мікропроцесор, оперативна пам'ять, 

системи введення-виведення та інші модулі, необхідні для функціонування 

комп'ютера. Одноплатні комп'ютери виготовляються в якості демонстраційних 

систем, систем для розробників, або для використання в ролі промислових та 

вбудованих комп'ютерів. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Типова плата комп’ютера Raspberry Pi 



      Програмна частина складається із програмної оболонки (IDE) для написання 

програм, їх компіляції та програмування апаратури. Апаратна частина являє собою 

набір змонтованих друкованих плат.  

   На відміну від традиційних персональних комп'ютерів форм-фактора ”desktop” 

(стандарти AT, ATX), одноплатні комп'ютери не вимагають установки додаткових 

периферійних плат. Деякі одноплатні системи виготовлені у вигляді компактної 

плати з процесором і пам'яттю, що підключаються до backplane для розширення 

можливостей, наприклад, для збільшення кількості доступних роз'ємів. Одноплатні 

комп’ютери є компактними, всі компоненти повинні розташовуватися на одній 

платі. 

     Raspberry Pi – це платформа, яка найчастіше використовується як домашній 

сервер або звичайний комп'ютер. Більшість користувачів використовують 

Raspberry Pi як сервер, адже даний продукт споживає малу кількість енергії і є 

безшумним. Завдяки невеликому розміру, Raspberry Pi можна вбудувати в різні 

корпуси і використовувати в необхідних заданих цілях. На початку проект 

Raspberry Pi створювався як освітній. Raspberry Pi відмінно підходить для вивчення 

основ електроніки. Однак сьогодні його призначення вийшло за тільки освітнє.  

     Для роботи з Raspberry Pi, крім самої плати необхідні: 

- SD-карта, з якої буде завантажена операційна система. Виробник рекомендує 

використовувати карту від 8 до 32 Gb. 

- Монітор або телевізор з роз'ємами HDMI, DVI або RCA (тільки для моделей 

A і B), і, відповідно, кабель HDMI-HDMI, HDMI-DVI або RCA-RCA, також 

можна використовувати HDMI-VGA перетворювач; 

- USB-клавіатура; 

- USB-миша 

- кабель живлення або акумулятор micro-USB 

     Raspberry Pi поставляється без операційної системи, її необхідно завантажити з 

сайту виробника і завантажити на SD карту. Raspberry Pi випущена в трьох варіація: 

A, A +, B і B +. Найбільш популярна модель із серії - B, B+.  

 



Таблиця 4.1 – Порівняльна характеристика плат Raspberry Pi 

 

 

Raspberry Pi 

Model A+ 

512MB 

 

Raspberry Pi 

Model B+ 

 

Raspberry Pi 2 

Model B 

 

Raspberry Pi 3 

Model B 

Процесор BCM2835 BCM2835 BCM2836 BCM2837 

Кількість 

процесорних 

ядер 

1 1 4 4 

Робоча 

частота ядра 

700 МГц 700 МГц 900 МГц 1,2 ГГц 

Оперативна 

пам’ять 

512 Мб 512 МБ 1 ГБ 1 ГБ 

Наявність 

Ethernet 

інтерфейсу 

Відсутній  Є Є Є 

Наявність Wi-

Fi інтерфейсу 

Відсутній  Відсутній  Відсутній  Є 

Наявність 

Bluetooth 

інтерфейсу 

Відсутній  Відсутній  Відсутній  4.1 

Цифровий 

вихід HDMI 

Є Є Є Є 

Цифровий 

вихід HDMI 

Є Є Є Є 

Роз’єм карти 

пам’яті 

microSD microSD microSD microSD 

 



Продовження таблиці 4.1 – Порівняльна характеристика плат Raspberry Pi 

Наявність 

Bluetooth 

інтерфейсу 

Відсутній  Відсутній  Відсутній  4.1 

Кількість USB 

портів 

1 4 4 4 

 

Розмір 2.5″ × 2.2″ × 

0.47″ 

3.35″ × 2.2″ × 

0.8″ 

3.35″ × 2.2″ × 

0.8″ 

3.35″ × 2.2″ × 

0.8″ 

Вага 23 грами 42 грами 42 грами 42 грами 

 

     Рекомендована операційна система – Raspbian, що заснована на Debian, 

дистрибутиві Linux. Дана операційна система має деякі встановлені програми. Інше 

програмне забезпечення для Raspberry Pi можна скачувати з PiStore. 

     Міні-комп'ютер Raspberry Pi є потужним і продуктивним, має вбудовані 

бездротові інтерфейси, великий обсяг оперативної пам'яті, можливість 

підключення дисплею та реалізації складних алгоритмів керування. 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Характеристика плат Raspberry Pi 

 

     У даному розділі буде здійснений огляд плат Raspberry Pi. Плати Raspberry Pi 

можуть бути запрограмовані на виконання ідентичних завдань, але є  особливі 

завдання, які більше підходять для конкретних проектів. Наприклад, Raspberry Pi 



Zero має більш низький форм-фактор, ніж інші, тому часто використовується в 

проектах з обмеженим простором.  

     Плата підтримує велику кількість інтерфейсів: Bluetooth, Wi-Fi, GPIO 

(інтерфейс введення і виведення призначений для зв'язку з периферійними 

пристроями). Використовуючи плату, є можливість управляти периферійними 

пристроями початкового рівня. Завдяки підтримки багатьох інтерфейсів та 

мережевих протоколів, міні-ПК можна підключити до настільних комп'ютерів, 

ноутбуків, смартфонів. Мережеві протоколи дозволяють здійснювати контроль над 

відеокамерами, сучасними TV та багато іншого. 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Розгляд плат моделей A+, B+, Zero 

    

     Доступні кілька основних моделей Raspberry Pi, які розділені на три типи: 

- Модель A: вперше випущена в 2013 році, розширення (A+) представлено у 

2014 році. 

- Модель B, В+: вперше представлена у 2012 році. 



- Модель Zero: була вперше випущена в листопаді 2015 року. 

 

     4.1.1 Характеристика плати Raspberry Pi, модель A+ 

 

     Розмір плати Raspberry Pi, модель A+ складає 65 мм × 56,5 мм × 10 мм і вагу 23 

грами. Плата використовує архітектуру ARMv6Z (32-розрядна), реалізована на 

одноядерному процесорі ARM1176JZF-S з тактовою частотою 700 МГц. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Плата Raspberry Pi, модель A+ 

 

     Пристрій має один USB-порт і 15-контактний роз'єм послідовного інтерфейсу 

MIPI-камери (CSI). Інтерфейс дисплея MIPI передбачений для ЖК-панелей, а 3,5 

мм роз'єм TRRS управляє композитним відео і аудіо виходом. На платі також 

реалізований стандартний HDMI-вихід. A + оснащений слотом для карт microSD. 

Також реалізовано 40-контактний масив - 28 з них призначені для GPIO, а решта 

для I2C, UART і SPI (призначені для підключення різних типів обладнання). 

     Система реалізована на платформі Broadcom BCM2835, плата працює на 

процесорі ARM11 з тактовою частотою 700 MГц. Моделі A + мають 256 Мб 

оперативної пам'яті, у моделях серії B оперативної пам’яті в два рази більше – 512 

Мб. 



 

 

Рисунок 4.5 – Реалізація плати Raspberry Pi, модель A+ 

 

          Найдоцільніше використання даної моделі: розміри моделі A + 

представляють її особливо придатною для реалізації відеоспостереження, 

виявлення рухів на камері; дану плату також можливо розглядати для “мозку 

робота”, контролера. 

 

     4.1.2 Характеристика плати Raspberry Pi, модель В+ 

 

     Raspberry Pi, модель В+ помітно відрізняється від першого покоління. 

Представлена інша платформа та більш потужний мобільний процесор з чотирма 

ядрами Cortex-A7, який працює на частоті 900MHz. Оперативної пам’яті - 1 Гб.     

Плати Raspberry Pi 1, модель В+ складається з чотирьох роз’ємів для USB. Через 5-

портовий USB-концентратор - п'ятий порт призначений для порту Ethernet (10/100 

Мбіт / с). Як і модель A +, підключається 15-контактний роз'єм інтерфейсу MIPI-

камери (CSI), а також інтерфейс дисплея MIPI (DSI) для ЖК-панелей. Модель В+ - 

це перша версія, яка пропонує слот microSDHC для високошвидкісних карт 



microSD. Найдоцільніше використання плати: запустити сервер низького рівня за 

допомогою плати B +.  

 

 

Рисунок 4.6 – Плата Raspberry Pi, модель В+ 

 

     Використовуючи ту ж архітектуру, що і модель A +, модель B + має розмір  85,6 

мм × 56,5 мм, забезпечуючи простір для додаткового підключення. Це збільшує 

вагу плати до 45 грам. 

 

 

 Рисунок 4.7 – Реалізація плати Raspberry Pi, модель В+ 



     4.1.3 Характеристика плати Raspberry Pi, модель В 

 

     Повторюючи форм-фактор B +, Raspberry Pi  модулі В має ті ж розміри 85,6 мм 

× 56,5 мм, 45 грам і вагу. Однак, здійснена оптимізація параметрів  апаратного 

забезпечення.  

 

Рисунок 4.8 – Плата Raspberry Pi, модель В 

 

     Плата реалізована на архітектурі ARMv8-A (64/32-розрядна), Pi 2 оснащений 

Broadcom BCM2837 SoC з 64-бітовим чотирьохядерним процесором ARM Cortex-

A53 900 МГц і порівняно потужним 1 ГБ ОЗУ. Окрім даних параметрів, немає 

значних відмінностей від  моделі B +, але більш швидкий ЦП і ОЗУ значно 

підвищує продуктивність плати. 

     Переваги плати: 

- збільшена потужність процесора до 1.2GHz (також, він має 64 бітну архітектуру, 

єдину серед всіх процесорів, що встановлюється в Raspberry Pi); 

-  більш потужна відеокарта з частотою 400 MHz; 

-  зв'язок Bluetooth версії 4.1, Wi-Fi і вбудований 802.11n. 

-  велике енергоспоживання 800мА. 

     Найдоцільніше використання: майже всі, що не обмежена розміром. Дана версія 

є найпотужнішою, що робить її особливо придатною для ігрової емуляції. 

 



 

 

Рисунок 4.9 – Реалізація плати Raspberry Pi, модель В 

 

     Raspberry Pi оснащений WiFi 802.11n і Bluetooth 4.1. Незважаючи на те, що у 

платі встановлений стандартний слот для карт microSDHC, Raspberry Pi також 

можна завантажити з USB. 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Плата Raspberry Pi, модель В 

 



     4.1.4 Характеристика плати Raspberry Pi, модель Zero 

 

     Raspberry Pi Zero має найменший розмір, який випускає виробник, його вага 

становить 9 грам. Загальний розмір також є меншим, порівняно з іншими 

пристроями лінійки: 65,0 x 30.0 мм x 5мм. Платформа Broadcom BCM2835 

оснащена процесором з частотою в 1 ГГц. Особливістю плати є знижене 

енергоспоживання, яке впливає на загальний показник, що становить 160мА. 

Також передбачена підтримка інтерфейсів, але вони не є припаяними. Дана плата 

підходить користувачам, які реалізовуватимуть девайс під свої потреби. 

 

 

Рисунок 4.11 – Плата Raspberry Pi, модель Zero 

 

     Модель Zero ознаменував собою серйозну зміну в характеристиках пристрою. 

USB-порти і GPIO були повністю стиснуті. Модель Zero є однією з найпотужніших 

у лінійці.  

     Модель Zero, як і найперші пристрої Raspberry Pi, не підтримують Ethernet. За 

USB відповідає один Micro USB OTG, за звук і зображення - HDMI, що підтримує 

багатоканальне аудіо. В іншому, це все той же мініатюрний комп'ютер з 512 мб 

оперативної пам’яті. 

 



 

 

Рисунок 4.12 – Реалізація плати Raspberry Pi, модель Zero 

 

     Найдоцільніше використання: моделі Zero підходять для будь-якого проекту, де 

необхідний простір для реалізації: запуск компактного проекту, до якого вам 

потрібен віддалений доступ. Наприклад, можна використовувати для запуску 

ретро-ігрової системи, де плата вбудована в телевізор (комп’ютер).  

 

     4.2 Вибір плати Raspberry Pi для проектування системи  

 

     Із розглянутих типів плат у попередньому розділі, для реалізації дипломного 

проекту була обрана плата типу В, Raspberry Pi 3 Model B+ Plus. Плата реалізована 

на процесорі SoC Broadcom BCM2837B0 та має частоту 1,4Ггц. У новій версії 

Raspberry Pi 3 B + представлений Gigabit Ethernet який працює через шину USB 2.0 

c передачею даних до 300 Мбіт в секунду. Також реалізована функція PoE (Power 

over Ethernet), що дозволяє подавати живлення на мережеві пристрої по кабелю 

Ethernet. 

     Що стосовно бездротових модулів, поліпшені показники: 

- Оновлено модуль WiFi – представлена дводіапазонна система IEEE 802.11ac. 



- Покращений модуль Bluetooth версії 4.2 BLE. 

     Нова модель Raspberry Pi 3 B + володіє модернізованим контролером живлення, 

який призначений для більш високої продуктивності. Ядра процесора працюють на 

максимальних частотах навіть при температурі до 70 градусів. 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Плата Raspberry Pi 3 Model B+ Plus 

 

Таблиця 4.2 – Характеристика плати Raspberry Pi 3 Model B+ Plus 

Вага 45 g 

Розміри 85 × 56 × 17 mm 

Процесор Broadcom BCM2837B0 64-bit, Cortex-A53 

Робоча частота 1,4 ГГц 

Графічний процесор VideoCore 4 3D 

Оперативна пам’ять 1 ГБ 

Мережа 
Gigabit Ethernet, передача даних через USB шину до 

300Mbps 

Пам’ять для даних Роз’єм MicroSD 

USB роз’єм 4 х USB 2.0 

 



Продовження Таблиці 4.2 – Характеристика плати Raspberry Pi 3 Model B+ Plus 

Беспровідні 

інтерфейси 

Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) IEEE 802.11 b/g/n/ac; Bluetooth 

4.2 LE (на базі чипу Cypress CYW43455) 

Відео роз’єм HDMI 

Аудіо роз’єм 
4-контактный роз’єм 3.5 мм з підтримкою 

композитного відео-виводу 

GPIO 40 контактов 

Роз’єм для камери CSI 

Роз’єм для дисплея Raw LCD (DSI) 

Вимоги до 

живлення 
5V 2.1A 

Підтримка 
Raspbian, Windows 10 IoT Core, OpenELEC, OSMC, 

Pidora, Arch Linux, RISC OS та ін. 

 

     Головним аргументом для вибору плати Raspberry Pi 3 B+ стало наявність 

модернізованого контролеру живлення, який забезпечить високу продуктивність. 

Ядра процесора працюють на максимальних частотах навіть при температурі до 70 

градусів. 

 

4.3 Дослідження плат розширення для контролера Arduino 

 

     Контролер Arduinо, який можна підключити до плати Raspberry Pi, здійснює 

керування датчиками. Переваги обох пристроїв об'єднані у платі розширення для 

Raspberry Pi. На плату виведені контакти вводу/виводу у стандартному форм-

факторі Arduino, що дозволяє використовувати плати розширення для контролера 

Arduino. Додатково виведені контакти GPIO Raspberry, що дозволяє максимально 

використовувати ресурси як Raspberry Pi, так і Arduino. 

     Специфікація плати Raspberry Pi: 

- Arduino-сумісне розміщення контактів. 



- Сумісний з усіма стандартними екранами і датчиками Arduino. 

- Підтримка стандарту інтерфейсів Gravity для UART і I2C інтерфейсів. 

- Напруга живлення Arduino: 5 В. 

-  Цифрових входів / виходів Arduino: 20. 

- Аналогових входів Arduino: 6. 

 

 

    

Рисунок 4.14 – Плата розширення Raspberry Pi 

 

      Плати розширення Arduino, що встановлюються на обрані платформи (в даній 

магістерській роботі представлена плата Raspberry Pi), збільшують 

функціональність для управління різними пристроями. 

     Існуючі плати розширення Arduino: 

1. Плата розширення WiFi використовується для з'єднання з бездротовими 

мережами стандарту 802.11 b/g. 

2. Плата розширення Xbee Shield забезпечує бездротовий зв'язок за допомогою 

модуля Maxstream Xbee Zigbee з кількома пристроями Arduino в радіусі до 35 

метрів (у приміщенні) і до 90 метрів (поза приміщенням). 



3. Плата розширення Motor Shield забезпечує управління двигунами постійного 

струму і зчитування інформації з датчиків положення. 

4. Плата розширення Ethernet Shield забезпечує підключення до Інтернету.     

     Плати Raspberry Pi і Arduino є взаємодоповнювальними, є сумісними у 

використанні. Arduino відмінно виконує функції управління двигунами, прийому 

сигналів з датчиків, управління світлодіодами і т.д. Підключений до Інтернету 

Raspberry Pi представляє собою міні комп'ютер, який може не застосовуватись для 

полегшення побутових речей користувачів, а також виконувати складні алгоритми. 

Спільне використання плат Arduino і Raspberry Pi дає безмежні можливості: 

Arduino доцільно доручити управляти датчиками, а Raspberry Pi – виконувати 

складні обчислювальні операції.  

     Якщо порівнювати плати Raspberry Pi  та Arduino, Raspberry Pi є 

продуктивнішою в 40 разів, ніж Arduino. Raspberry Pi має в 128000 разів більше 

оперативної пам'яті, ніж Arduino.  

     Raspberry Pi є комп'ютером, на якому може бути запущена операційна система 

Linux, що підтримує багатозадачність. До USB-портів є можливість підключати 

різні пристрої. Плата є досить потужною і може функціонувати в якості 

повноцінного комп'ютера. Arduino здатна в реальному часі зчитувати аналогові 

сигнали. Дана гнучкість дозволяє Arduino працювати практично з будь-яким видом 

датчиків або чіпів. Raspberry Pi не така гнучка, наприклад, для читання аналогових 

датчиків, необхідно реалізувати додаткові апаратні засоби. 

     Arduino може працювати з будь-яким комп'ютером та від батареї. Операційна 

система на Raspberry Pi може бути пошкоджена, якщо відключити плату без 

належного завершення роботи. 

     Таким чином, плата Raspberry Pi має перевагу в можливостях програмного 

забезпечення, Arduino має перевагу в простоті реалізації апаратних проектів. 

Доцільність використання Raspberry Pi або Arduino залежить від заданого проекту.  

 

 

 



     4.4 Проектування системи 

 

     Програми для обраної плати Raspberry Pi можуть бути реалізовані на будь-якій 

мові програмування для компілятора, який перетворює його в двійковий машинний 

код для цільового процесора. 

     Мобільний додаток, що розробляється для роботи з Raspberry Pi та обраними 

датчиками, шо підключатимуться - Android додаток, який отримує дані з датчиків 

за допомогою технології GSM. Дані передаються в додаток, що здійснює взаємодію 

з сервером, завдання якого - передати отримані дані на сервер у вигляді подій, що 

відображаються через веб-інтерфейс. 

 

 

 

Рисунок 4.15 – Архітектура додатку 

 

     Для реалізації проекту, необхідно підключити плату до комп'ютера і створити 

скетч в Arduino IDE. Після створення скетчу, його необхідно передати на 

підключену до комп'ютера плату. 

     Загальний процес розробки пристрою можна розділити на 3 частини: 

     1. Встановлення та програмування датчиків, що використовуються в пристрої. 

     2. Налаштування пристрою для роботи з мережею, підключення модуля для 

виходу в мережу. 

     3. Розробка програми для телефону, для отримання інформації з пристрою. 



     4.5 Інтегрування модуля для забезпечення виходу системи до мережі 

Інтернет 

 

     Для забезпечення виходу в мережу пристрою обраний модуль Wi-Fi ESP8266 

(ESP-01), який представляє собою невеликий мікроконтролер з антеною, здатний 

виконувати програми з зовнішньої флеш-пам'яті. 

 

  

Рисунок 4.16 - Модуль ESP8266 (ESP-01) 

 

     Мікроконтролер має наступні характеристики: 

- 32-бітний процесор Tensilica Xtensa LX106 з частотою 80 МГц. 

- 64 Кбайт ОЗУ для зберігання команд і 96 Кбайт ОЗУ для зберігання даних. 

- Зовнішній пристрій флеш-пам'яті об'ємом від 512 Кбайт до 4 Мбайт. 

- IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi з підтримкою WEP або WPA/WPA2. 

- Для живлення модуля ESP-01 необхідною є напруга в 3.3 В і струм до 250 

мА.  

     Можливі два способи роботи з даним модулем: управління через консоль і 

автономна робота зі своєї прошивкою. У першому випадку ESP8266 працює тільки 

в парі з іншими контролерами, у другому - може працювати незалежно. 

 



 

 

Рисунок 4.17 - Схема підключення модуля ESP8266 

 

     4.6 Розробка системи. Вибір модулів для реалізації функціоналу системи 

 

     Необхідно забезпечити центральний контролер можливістю взаємодіяти з 

іншими модулями за допомогою бездротових протоколів зв'язку 

(реалізуватиметься на основі протоколу Z-Wave). При розширенні системи, 

можливо підключити нові модулі за допомогою бездротової технології (Z-Wave). 

Датчики для розумного будинку – невід’ємна частина автоматичної системи збору 

інформації для забезпечення безпеки приміщення. У наступному підрозділі 

роглянуті датчики, які застосовуватимуться у проекті. 

 

     4.6.1 Характеристика датчика відкриття 

 

     Датчик відкриття Everspring HSM02 призначений для фіксації положення вікон 

і дверей. Будучи сумісними з будь-якими контролерами Z-Wave, датчик не вимагає 

проводового підключення, живлення здійснюється від батарейки. Коли ресурс 



джерела живлення вичерпується, світлодіодний індикатор на корпусі Everspring 

HSM02 сигналізує про необхідність заміни.  

 

 

 

      Рисунок 4.18 - Датчик відкриття Everspring HSM02 

 

     Принцип роботи датчика відкриття: на рухому частину дверей або вікна 

кріпиться магніт, на нерухому частину закріплюється блок з герконом. Геркон 

відповідає за замикання електричного кола при впливі на нього магнітного поля. 

Коли відбувається розрив ланцюга, датчик відправляє оповіщення на центральний 

контролер, який в свою чергу, відповідно до обраного сценарію, вмикає 

сигналізацію, відеоспостереження або викликає охорону. Максимально допустима 

відстань від датчика до контролера - 5 метрів. 

     Переваги датчика: 

- Сумісність з усіма контролерами Z-Wave. 

- Простий монтаж. 

- Оповіщення про стан елемента живлення. 

     Недоліки: 

- Обмеження відстані до центрального контролера 5-ма метрами. 



     4.6.2 Характеристика датчика рівня води 

 

     Датчик рівня виміру води Fibaro FGFS-101 вчасно сповістить, якщо виникне 

загроза затоплення. Датчик є простим у реалізації та працює автономно від 

батарейки. Даний детектор водостійкий і не тоне у воді. Пристрій оснащений 

гучною вбудованою звуковою системою. Датчик передає оповіщення про 

небезпеку на центральний контролер по протоколу «Розумного будинку» Z-Wave. 

     Детектор Fibaro FGFS-101 встановлюється на підлогу і при попаданні води, 

відбувається замикання, про що пристрій негайно сигналізує всіма доступними 

способами (вбудована сигналізація, зміна кольору індикатора, відправка 

повідомлення на контролер і по e-mail). 

 

                    Рисунок 4.19 - Датчик виміру рівня води Fibaro FGFS-101 

 

     Переваги датчика: 

- Можливість підключення проводового датчика. 

- Вбудована звукова сирена. 

- Автоматичне оновлення ПЗ. 

- Робота від однієї батарейки більше 2,5 років. 

     Недоліки датчика: 

- Гучна звукова система оповіщення, може турбувати сусідів. 

 

 



4.6.3 Характеристика датчика - мультисенсора  

 

     Мультисенсор Fibaro FGMS-001 – забезпечує безпеку приміщення. Пристрій 

має високу чутливість і пильність в темряві. Fibaro FGMS-001 має широкий кут 

огляду і великий радіус ефективної дії. Але на візуальних вимірах датчик не 

зупиняється. Даний пристрій є портативним пристроєм та виконує додатково три 

функції: вимірювання температури, рівня освітленості простору і рівня вібрацій. 

Про стан температурного режиму або рухової активності Z-Wave датчик може 

проінформувати членів сім'ї за допомогою зміни кольору світлодіодного діоду. 

 

 

Рисунок 4.20 - Датчик Fibaro FGMS-001 

      

     Переваги датчика: 

- 4 функції в 1 пристрої (відстежує рух, температуру, вібрації, рівень 

освітленості). 

- Діяльність установки від контролера: 50 метрів поза приміщеннями, 30 

метрів всередині приміщень. 

- Легко монтується. 

     Недоліки: 

- Вимагає постійного доступу в Інтернет 

 



5 РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

КОНЦЕПЦІЇ “РОЗУМНОГО БУДИНКУ”. РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО 

ДОДАТКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ “РОЗУМНИМ БУДИНКОМ” 

  

5.1 Реалізація мережі Z-Wave за допомогою контролера Raspberry Pi  

 

     Управління Розумним будинком здійснюватиметься за допомогою технології Z-

Wave за допомогою OpenRemote. Керування буде реалізоване за допомогою 

мобільного додатку. 

     Для реалізації розробки буде використаний модуль Z-Wave для Raspberry Pi - 

RaZBerry, який перетворює міні-комп'ютер на повноцінний контролер розумного 

будинку. Управління Z-Wave мережею здійснюється за допомогою web-

інтерфейсу, що використовує HTTP/JavaScript API. Використовуючи JavaScript, 

можна створити набір функцій для автоматизації (включення/вимикання світла, 

перевірка температури, опитування датчика руху і ін.), які реалізуються шляхом 

надсилання HTTP запиту. 

     Продукт компанії OpenRemote дозволяє створювати мобільні додатки для 

розумного будинку без програмування, при цьому в одному додатку можуть 

використовуватися різні технології: Z-Wave, KNX, X10, ZigBee, управління 

комп'ютером за допомогою ssh і ін. 

     OpenRemote - це сервер, що виконує будь-які команди. Також представляє 

собою конструктор інтерфейсів, в якому є можливість створити кнопки, 

перемикачі, написи і ін. Даним елементам вже призначаєті команди, в нашому 

випадку це HTTP запити на виконання JavaScript функцій на сервері Z-Wave.  

     Також  за допомогою даного серверу можливо створити пульт управління 

розумним будинком для iPhone і Android. Для реалізації необхідно: 

- Створення мережі Z-Wave за допомогою контролера Raspberry Pi + 

RaZberry: 

     1. Установка ПО RaZberry на Raspberry Pi. 

     2. Додавання Z-Wave пристроїв. 



     3. Перевірка роботи пристрою. 

     4. Створення JS скриптів для віддаленого управління. 

- Установка OpenRemote контролера і мобільного додатку. 

- Створення дизайну програми та логіки його роботи: 

     1. Розробка дизайну. 

     2. Створення команд управління і сенсорів. 

     3. Асоціація кнопок з командами. 

     4. Синхронізація з мобільним додатком. 

     Установка програмного забезпечення RaZberry на Raspberry: установник 

підтримує тільки Debian-based дистрибутиви (Raspbian, Xbian і ін.). 

     Для установки програмного забезпечення Z-Way необхідно виконати команду: 

     wget -q -O - http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash 

 

5.2 Додавання пристроїв Z-Wave 

 

     Пристрої, які необхідно додати: датчик відкриття Everspring HSM02, датчик 

виміру рівня води Fibaro FGFS-101, датчик Fibaro FGMS-001. 

     Упевнившись, що всі пристрої працюють правильно, необхідно управляти ними 

віддалено. Є декілька варіантів управління: 

     1. За допомогою HTTP / JSON API. 

     2. C допомогою JavaScript API. 

     HTTP / JSON API використовує простий синтаксис для управління пристроями. 

Увімкнути світло або запросити температуру можна з браузера: 

     JavaScript API дозволяє реалізовувати різні скрипти автоматизації, наприклад: 

включити/вимкнути світло, опитати датчик, отримати температуру, вимкнути 

світло через 2 хвилини після включення. Дані скрипти можуть працювати як 

самостійно (наприклад: вночі світло включається тільки на 15%), так і можуть бути 

викликані віддалено за допомогою HTTP/JSON API. 

Скрипт включення сввтла:  

SwitchOn = function(N,I) { 



  zway.devices[N].instances[I].SwitchBinary.Set(255); 

  } 

     Пряме звернення до пристроїв за допомогою HTTP/JSON API з OpenRemote 

проблематично з кількох причин: 

     1. Символи повинні бути перекодовані в UTF-8 в констукторі OpenRemote. 

     2. При опитуванні датчиків OpenRemote очікує «on» або «off», а Z-Wave датчики 

можуть надіслати 255 або 0. 

     3. Для кожного пристрою доведеться писати свій запит, а за допомогою JS 

можна використовувати тільки одну функцію для включення різних пристроїв, 

змінюючи в запиті параметр функції - номер пристрою. 

 

5.3 Розробка скриптів для віддаленого управління пристроями системи 

 

     JS скрипти знаходяться в /opt/z-way-server/automation/, необхідно створити 

файл, в якому будуть зберігатися функції автоматизації openremote.js, щоб дана 

програма автоматично завантажувалася при включенні Z-Way, в кінець головного 

файлу автоматизації main.js необхідно додати: 

FileExecute (RootAutomation + / + " js.tags");   

FileExecute (automationRoot +  /  + " js.tags ");   

Start Automation(x); 

     Для включення пристрою необхідно здійснити скрипт: 

Switchon = Function(I,N) { 

Zway.Devices[X].Instances[I].switchbinary.set(255); 

  } 

     Для виключення пристрою необхідно здійснити скрипт: 

switchoff = Function(I,N) { 

 Zway.Devices[X].instances[I].switchbinary.Set(0); 

  } 

     Для запиту на статус датчика необхідно здійснити скрипт: 

sensorstatus = Function(I,N) { 



  Return Zway.Devices[X].Instances[I].sensorbinary.Data.Level.Value; 

  } 

     Для запиту про стан пристрою необхідно здійснити скрипт: 

switchstatus = Function(I,N) { 

Return Zway.Devices[X].Instances[I].switchbinary.Data.Level.Value; 

  } 

     Параметр N - номер пристрою в мережі. 

     Параметр I - всередині одного пристрою може бути фізично більше одного 

пристрою (каналів), наприклад 2 реле або датчик температури, датчик руху, датчик 

освітленості. Параметр I це номер каналу всередині пристроїв. Якщо пристрій 

містить тільки один фізичний пристрій, даний параметр дорівнює 0. 

 

     5.4 Контролер OpenRemote 

 

     Контролер OpenRemote - це сервер, який отримує команди від мобільного або 

веб додатку і далі транслює їх іншому контролеру або серверу. У нашому випадку, 

це Z-Way сервер. 

 

 

 

                           Рисунок 5.1 – Принцип дії OpenRemote контролера 

 

 



Наступною дією є встановлення OpenRemote контролера на телефон. 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Принцип взаємодії OpenRemote контролера 

 

5.4 Розробка додатку та логіки його роботи  

 

     Усі дії з розробки проводитимуться у хмарному конструкторі OpenRemote. 

Розробка додатку: 

1.Створити нову панель на вкладці UI Designer: 

 

Рисунок 5.3 – Створення нової панелі 

 

2.Вибір необхідних датчиків для підключення пристроїв: 



 

Рисунок 5.4 - Вибір необхідних датчиків для підключення пристроїв 

 

3. У властивостях зображення завантажити необхідні датчики і за допомогою полів 

Left, Right, Width, Height розташувати їх на екрані.  

 

Рисунок 5.5 – Реалізація необхідних датчиків 

 



5.5 Створення команд управління і сенсорів  

 

     1.Необхідно запрограмувати кожен датчик для виконання команд. Необхідно 

створити новий пристрій. 

 

Рисунок 5.6 – Створення нового пристрою 

2. Вибрати створений девайс Raspberry і створити нову команду для нього New → 

New command.  

 

Рисунок 5.7 – Програмування датчика для управління пристроями 



     Необхідно обрати протокол HTTP, ввести URL JS-команди і встановити метод 

POST. Аналогічно необхідно створити команди включення інших пристроїв і 

команди виключення. 

3. Наступним кроком необхідно створити команду для опитування стану світла. 

Дана команда буде викликатися кожні 2 секунди, тому якщо ви вручну вимкніть 

світло, то в нашому додатку це відразу стане помітно. Як зазвичай New → New 

command, але додатково потрібно вказати з якою періодичність проводити 

опитування Polling, встановлюємо 2s. 

 

Рисунок 5.8 – Створення сценарію для опитування стану світла 

5.Вибір параметрів для виконання кожного датчика: 



 

Рисунок 5.9 - Вибір параметрів для виконання кожного датчика 

6.Синхронізація зображення з сенсором, щоб при зміні стану пристрою 

змінювалася і картинка в додатку. Необхідно вибрати зображення і в його 

властивостях встановити сенсор. 

 

Рисунок 5.10 - Синхронізація зображення з сенсором 



5.6 Синхронізація розробки з мобільним пристроєм 

 

     Додаток готовий, необхідно встановити  його на  телефон. Необхідно перейти за 

адресою контролера OpenRemote, і натисніть Sync with Online Designer, тим самим 

буде здійснене завантаження додатку на контролер OpenRemote. 

 

Рисунок 5.11 – Завантаження додатку на контролер 

Після чого необхідно відкрити додаток OpenRemote на мобільному, задати адресу 

сервера OpenRemote, вибрати панель iPhone4, яка створена в UI Designer. 



 

Рисунок 5.12 – Представлення додатку 

     Отже, OpenRemote дає безмежні можливості по автоматизації будинку, 

об'єднуючи різні протоколи. RaZberry виявилося дуже вдалим рішенням для 

управління обладнанням Z-Wave з OpenRemote. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

     Отже, у статті були розглянуті концепції для системи управління розумним 

будинком. Основною задачею розробки системи “Розумного будинку” є 

підвищення рівня комфорту і безпеки приміщення, забезпечення 

енергозбереження, зниження витрат на утримання будинку. “Розумний будинок” 

забезпечує високий рівень безпеки: встановлені датчики забезпечують моніторинг 

стану будинку та мешканців.  

     Система «Розумний будинок» надає можливість управління в режимі реального 

часу за допомогою будь-якого мобільного пристрою або ПК, розташованого в 

локальній мережі та має доступ в Інтернет. “Розумний будинок” також забезпечує 

економію за рахунок оптимізації використання енергоресурсів. Розумний будинок 

- це система, сукупність пристроїв з єдиним центром управління. Основне завдання 

системи полягає у виконанні повсякденних задач без участі людини або з 

найменшим її втручанням. Розумний будинок - це високотехнологічна система, яка 

може об’єднати всі комунікації будинку. Список завдань визначається потребами і 

можливостя-ми споживача. 
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