
РЕФЕРАТ 

Загальний обсяг роботи 83 сторінок, 26 рисунків,  додатків та 28 

бібліографічних найменувань. 

Об’єкт дослідження - процес автоматизованого проектування систем 

“інтелектуального офісу” 

Предмет досліджень - засоби автоматизації проектування систем 

“інтелектуального офісу” 

Мета роботи  – автоматизування проектування систем “інтелектуального 

офісу” на основі розробленої моделі 

Методи дослідження – 

Наукова новизна - в процессі дослідження була сформульована методика та 

досліджений спосіб побудови сенсорної мережі, а також підібрано оптимальне 

обладнання і розраховано вартість для побудови комплексу розумного офісу 

Сьогодення відзначається рішучим переходом від різнорідних 

телекомунікаційних мереж до мереж наступного та майбутнього поколінь. В 

таких мережах вільно можуть надаватись одночасно послуги Triple Play Service - 

передавання голосу (або мови), обмін об’ємними даними, відео формату HD. З 

часом, додається ще і доступ до хмарних серверів, сервісів білінгу та багато 

іншого. Серед цього розмаїття послуг виокремлюється одна, вагома проблема. Це 

необхідність швидкого розгортання мобільної мережі, яка буде включати ще і 

систему моніторингу, і систему управління інформаційними потоками, і система, 

що буде відповідати за збір та обробку даних. Гарне рішення для такого розмаїття 

вимог – це сенсорні мережі. Складаючись з територіально розподілених 

автономних пристроїв і підключених до них інтелектуальних датчиків: 

температури, звуку, вібрації, розміщення в часі і т.д., вони можуть вільно 

конкурувати із вже наявними мережами доступу, а також – слугувати 

доповненням до будь-якої з існуючих мереж. Галузь використання – 

Комп’ютерна інженерія. 

“РОЗУМНИЙ” БУДИНОК, СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ, УПРАВЛІННЯ SMART 

ОФІСУ. 
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ВСТУП 

 

Будь яка будівля - адміністративна, виробнича або житлова, що виконує ряд в 

експлуатації, необхідна для перевірки певних функцій, які застосовують різні 

функції будівлі. Що стосується цих підрозділів, вони мають складні та численні 

функції, які виконують усі деталі. Перевіряйте, ремонтуйте та підтримуйте, що 

підсистема також швидко зростає. Вперше ці проблеми виникли у важливих 

адміністративно-промислових комплексах. 

Сучасна будівля такого типу - місто-мініатюра. Насправді всі послуги, які 

були неодмінними атрибутами економіки міста, функціонують у своїй сфері. Ці 

будинки використовують офіційну посадову особу чи адміністратора, який майже 

цілодобово використовує та використовує цю систему. Хоча існує багато 

інструментів автоматизації для вирішення різних ситуацій, таких як небезпечні, 

вентиляція, мікроклімат, експлуатація, бажані тривожні сигнали, контроль сайту / 

відділу, але керування та використання всіх необхідних систем адміністрування 

персоналу. 

Це потрібно зробити, завоювавши їх та використовуючи їхні особистості. Але 

буває, що працюючи, ти виявиш особистість, коли знайдеш неефективну силу. Ці 

випадкові будівельні загрози та пов'язані з ними люди носять глобальний 

характер - бажання, землетруси та інші стихійні лиха, терапія. Тут вам потрібно 

зробити приватні кроки на приватну секунду. Реакція та реальна реальність людей 

у критичній здатності може бути недостатньою. 

Т радиційні системи, що відрізняються в різних аспектах життя, вважаються 

автономними в минулому. Такі системи створюються окремо для різних функцій 

та об'єктів для будь-яких інших будівель. У будинках, які використовувались, 

були застосовані різні системи, але цього було достатньо 12, необхідних у 

поточний час будівництва. Подальше розширення та модернізація цих систем 

були складними та дорогими, що переживало багато різних факторів. Витрати на 
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існуючі системи базуються на використанні існуючих автономних систем окремо, 

використовуючи підготовку кадрів, що є одним з найважливіших рівнів - через їх 

автономію існує лише один. Під час навчання персоналу було дуже високо, що 

операторів було визначено, що вони працювали в різних автономних системах. 

Інформація про безпеку також краща, і цей доступ може отримати доступ до дуже 

великої школи власників. Що стосується інформації про управління, то сьогодні 

доступною інформацією є схеми захисту, шифрування та безпеки, що 

застосовуються для міністерств, розроблених та захищених винною школою.  
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1 КОНЦЕПЦІЯ РОЗУМНОГО ОФІСУ 

 

1.1 Особливості побудови сенсорної мережі  

 

Сенсорна мережа з легкістю дає можливість побудувати інформаційний 

простір для організації системи моніторингу та управління, об’єднуючи у собі 

можливості зняття показників з датчиків, уніфікації інтерфейсу вимірювальних 

пристроїв, здійснення невпинного контролю за станом тих будівель, що мають 

технічне чи стратегічне значення. 

Датчики вимірювання різних хімічних, біологічних і фізичних величин, 

використовують широкий спектр методів зондування. Дія зондування створює 

вихідний сигнал, за допомогою процесу трансдукції, який повинен оброблятись і 

передаватись в мережу. Датчики, які мають можливість розпізнавати, вимірювати 

та виводити через шину дані в одному пакеті звично вважати як інтелектуальні 

датчики. Можливості таких інтелектуальних датчиків можуть бути додатково 

збільшені з урахуванням функцій: радіо зв’язок, віддалене управління та 

управління інтелектуальними сенсорними системами. Сенсорні системи 

розширюють можливості інтелектуальних датчиків шляхом додавання додаткових 

можливостей, таких як зв’язок (проводовий та безпроводовий), дисплей, шафи і 

кріплення, віддалене управління і безпека. Конкретне поєднання можливостей 

системи, як правило, диктується вимогами програми. Система датчиків може бути 

описана як комбінація функцій зчитування різних інтерфейсів, мікроконтролера, 

зберігання інформації, цифрові і аналогові входи/виходи, шаф і кріплень в єдину 

систему [1]. Високоінтелектуальна сенсорна мережа Система складається з 

декількох датчиків ієрархічних функціональних шарів, в тому числі зондування і 

трансдукції, обробки сигналів (фільтрація, охолодження, перетворення АЦП), 

перевірки цілісності даних, обробки, передачі сигналів і індикації, а також, в 

деяких випадках, пристрій керування віддаленим доступом. У мультисенсорних 

системах, можна оптимізувати роботу окремих датчиків з використанням даних 
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від датчика, щоб поліпшити точність показань. Здатність системи адаптуватися 

дозволяє компенсувати зміни навколишнього середовища, з тим щоб зберегти 

цілісність та надійність системи. Для деяких областей застосування, таких як 

охорона здоров’я, фізичні атрибути системи датчиків є важливими критеріями 

вибору, особливо для конфігурацій з урахуванням віддаленого доступу. Ці 

атрибути включають в себе вагу, фізичний розмір, тип корпусу, датчик монтажу, 

гідроізоляцію (тобто, запобігаючи потрапляння біологічної рідини). Різниця між 

інтелектуальним датчиком і системою датчиків не завжди є зрозумілою. 

Інтелектуальні датчики, як правило, виконують функції зондування і трансдукції з 

інтерфейсом аналогової схеми, мікроконтролер з вбудованим аналого-цифровим 

перетворювачем та інтегрованим інтерфейсом введення/виводу даних через шину 

в об’єднанні одного пакету. Крім системних вимог, інтелектуальні датчики також 

функціонально виконують наступні функції: автоматичне калібрування, 

компенсація вимірювання (коригування дрейфу базової лінії, корекція екологічної 

варіації - наприклад, температури) і оцінка стану. Багато функцій інтелектуальних 

датчиків наводяться в першу чергу за рахунок використання сучасного 

мікроконтролера (MCU). Включення контролера в склад інтелектуальних 

датчиків забезпечує цифрову обробку сигналів та АЦП, корекцію базової лінії, 

обробку даних, підтримку зберігання даних, управління живленням і взаємодію 

функцій, таких як зовнішні комунікації. Інтелектуальні датчики зазвичай мають 

інтегровані компоненти на одній і тій же сенсорній платформі. Цей рівень 

інтеграції підвищує як надійність, так і продуктивність мережі. При цьому, 

зменшуються виробничі витрати. Також дозволяється певна гнучкість в плані 

дизайну сенсорної платформи, яка може мати важливе значення для додатків, 

таких як моніторинг життєво важливих ознак мережі. Сенсорні платформи є 

підмножиною інтелектуальних датчиків. Як інтелектуальні датчики, вони мають 

мікроконтролер, провідний або безпроводовий інтерфейс і пам’ять. 

Інтелектуальні датчики мають функціонально інтегруватися з невизначеними 

зовнішніми датчиками та інтерфейсом для програмування мікроконтролера, при 

виконанні певного набору функцій. Ці сенсорні платформи дуже корисні для 
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швидкого прототипування - апаратні датчики та виконавчі механізми можуть 

бути фізично або безпроводово підключені до інтерфейсу датчика сенсорної 

платформи (цифрової або аналогової). Більшість датчиків платформи можуть 

бути об’єднані для програмування виконавчих механізмів. Багато функцій 

інтелектуальних датчиків приводяться в дію за допомогою первинного 

мікроконтролера, який включає в себе аналогово-цифровий перетворювач, 

підтримку зберігання даних, управління живленням і взаємодії функцій, таких як 

зовнішні комунікації. Мікропроцесор являє собою центральний блок обробки 

даних (процесор), реалізований на одному кристалі. До 1970 р., процесори не 

були інтегровані на одному чіпі, і складалися з безлічі мікросхем або багатьох 

дискретних пристроїв, з’єднаних між собою. Мікрокомп’ютери обчислювальних 

пристроїв, що містять мікропроцесори і периферійні пристрої, в тому числі 

введення/виведення даних, інтерфейси пам’яті даних, пам’ять програм, 

переривання передачі і таймери. Мікрокомп’ютери містять в собі мікропроцесор. 

Мікроконтролери призначені для представлення конкретних завдань, де 

визначена залежність між входом і виходом. Так як ці програми дуже специфічні, 

необхідні ресурси (наприклад, оперативний пристрій, постійний запам’ятовуючий 

пристрій і порти введення/виводу) такі як мікроконтролер, що може бути 

ідентифікований, щоб задовольнити вимоги. 2. Класифікація сенсорних мереж 

Для якісної класифікації сенсорних мереж, необхідно виокремити кілька 

ключових ознак. Такі, як: середовище передачі даних, мобільність, організація 

передачі даних, середовище моніторингу, параметри моніторингу, сфера 

застосування та білінг [1, 2]. За принципом мобільності розрізняють: стаціонарні, 

рухомі (мобільні) сенсорні мережі. Ключовий вибір такої мережі залежить 

напряму від сфери використання. Як приклад, можна навести стаціонарну 

сенсорну мережу - “Розумний будинок”. Передачі даних в такій мережі 

здійснюється через окрему, виділену мережу до центру обробки даних (ЦОД). За 

основу може братися і вже існуюча телекомунікаційна мережа, або ж ТмЗК, або 

мережа електроживлення чи безпроводова мережа [3]. Остання отримала ряд 

переваг через концепцію фіксованого мобільного зв’язку (FMS), що одразу здатна 
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забезпечувати пріоритетність безпроводових технологій в сенсорних мережах. З 

урахуванням середовища, сенсорні мережі поділяють на: проводові, оптичні та 

безпроводові. Ключовими перевагами проводових мереж є: - кількість та 

різнотипність технологій передачі даних, що надають надійну передачу із 

забезпеченням гарантованої якості обслуговування; - висока швидкість передачі 

даних (до/від 10 Гбіт/с, в залежності від вимог). В той же час, використання 

традиційних проводових з’єднань не завжди можливо через вимоги 

оперативності, мобільності, високої вартості монтажних і технічних робіт, 

обслуговування. Крім того, в деяких ситуаціях неможливе прокладання кабелів з 

технологічних або організаційних причин. До переваг мобільних мереж треба 

віднести надійність систем, гнучкість і зручність розгортання. Лінії зв’язку для 

сенсорних мереж крім високої надійності, повинні володіти ще і високою 

вибірковістю і малим часом відновлення системи після аварії, що особливо 

важливо у випадку застосування їх в критичних ситуаціях. Таким чином, при 

побудові сенсорної мережі необхідно орієнтуватися на вибір безпроводових 

методів доступу в телекомунікаційних сенсорних мережах. Ці фактори є 

визначальними при виборі способу побудови нової мережі, або розгортання 

конвергенції мереж з урахуванням сенсорних технологій над вже існуючою. 

Маючи велику кількість з’єднаних між собою інтелектуальних датчиків і 

інтерфейсів передачі даних, дана технологія стійка у налагодженні і має 

підвищенні експлуатаційні параметри, що дозволяють позиціонувати сенсорним 

мережам в якості високоефективних і перспективних рішень для систем збору 

телеметричних даних, засобів дистанційної діагностики та обміну інформації.    

   

1.2 Історія створення розумних будинків  

 

Розумний дім, як і більшість сучасних технологій, спочатку залишається на 

сторінках фантастичних творів. Але ідея початку в ХХ столітті, після подачі 

електроенергії на будівництво та розвиток інформаційних технологій, була 

підтверджена. Перші спогади про зовнішнє дистанційне управління можна 
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віднести до відправлення пристроїв Миколи Тесли, виставлених лише кораблями 

та транспортними засобами у 1898 році 

Електричні холодильники були побудовані між 1915 та 1920 роками. Люди, 

які продемонстрували готовність, повинні замінити роботу домашнього 

персоналу на дешевші з цих предметів. Однак у той час проблема 

енергозбереження з новітніми технологіями ще не використовувалася. Тож час 

нових технологій був дуже доступним для людей. 

Ідеї, більш досконалі до концепцій сучасних систем домашньої 

автоматизації, були продемонстровані на ярмарках у Чикаго (1934) та Нью-Йорку. 

Більше (1964-65) в Apple представило плани електрифікованих та 

автоматизованих приміщень. Решта першого найвищого аналога розумного 

будинку була відкрита в 1966 році. Це була експериментальна система 

домашнього автоматичного режиму - "Home PC Echo IV". Вищий винахідник - 

Джим Сазерленд, інженер компанії Westinghouse Electric. Цікавими проектами 

були приватні некомерційні проекти. Перші «дротяні будинки» були виготовлені 

американськими аматорськими виробниками в 60-х роках, але вони були сильно 

обмежені тогочасними технологіями. 

Вперше термін «розумний дім» був введений Американською асоціацією 

власників будинків у 1984 р. З винаходом мікроконтролерів електроприлади 

швидко впали. Якщо ви розмовляєте, агентство каже, що це означає, що ви 

отримаєте користь від своєї звичайної діяльності, що дозволить вам досягти 

результатів і більш ефективно виконувати свою роботу. Щодо нас, інтелектуальні 

технології використовувались у будівництві підприємств, які почали 

впроваджувати свої компанії в бізнес-офіси, але в будинках. Під час роботи 

машини домашньої автоматизації 90-річні системи інформатики та телебачення 

були доступні для використання в дослідницьких можливостях. У 1995 році 

технологія виготовлення Java випустила одне з головних визнань технології - 

"інтелектуальні вбудовані пристрої". 
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Сьогодні технології дозволяють нам використовувати різноманітні пристрої 

домашньої автоматизації, а ми: ми використовуємо інтелектуальних, реальних 

користувачів. Зараз відкриті нові технології управління приміщеннями. Візьміть 

речі, які до цього часу створили цей прекрасний інтер'єр, тепер пропонують ряд 

мультимедійних або вбудованих функцій. 

  

1.3 Поняття розумного будівництва 

 

Розумний поділяється між системами, що забезпечують безпеку та 

економічні ресурси. Набір датчиків, що дозволяють використовувати все 

обладнання, і використовує всі системи, що дозволяють зменшити розміри 

конструкції та підтримувати безпеку, надійність та комфорт, а також уважне 

число їх власників, використовуючи те, що вони мають потреба, рутинна робота. 

Найпопулярнішою є існуюча і небезпечна система. Ще одна популярна система - 

система безпеки. Третя життєва система - це домашній кінотеатр. На етапі 

проектування були розглянуті різні системи та запропоновано кабелі. У 

найпростішому випадку система повинна бути в змозі розпізнати конкретні речі, 

які існують в будинку, і вони реагують на них на відповідь: одна з систем може 

контролювати поведінку того, хто заздалегідь розробив алгоритм. Крім того, 

автоматизація майже повністю базується на підсистемі, яка використовує 

синергетичний ефект для всього комплексу. Це означає, що ви можете уявити, 

наприклад, що опалювальне середовище ніколи не зможе виконати зі 

стандартними системами кондиціонування. І центральна влада проводить не 

тільки погоду, а й найнижчі інші фактори. Відбийте вітер, прогнозуючи, коли ви 

його отримаєте (комфортна температура нижче). Тому ми вважаємо, що 

розкривається сценарій «розумного дому», який потрібно реалізувати в режимі 

розумного дому для конкретних випадків. Для цього створюється бібліотека 

сценаріїв, вона вибирається - "ніхто", "вечірка", "гість", "свято", "ранок", "вечір", 

"відпустка" тощо. Крім того, ви вважаєте важливість гнучко змінюваних 

сценаріїв. Сценарій Smart Home відповідає на запитувану кімнату - натискання 
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кнопок дистанційного керування, сигнал датчика руху, команда комп'ютера, 

робота таймера зараз триває на етапах розсилки Smart Home - система 

розпізнавання мови. Безпечно Після закінчення роботи над системою 

проектування, встановлення та програмування будинку ви отримаєте монітор 

сенсорного екрану не більше ніж екран ноутбука. Він, з легкістю, забезпечує всі 

необхідні управління для будинку. Система контролює Інтернет. Таким чином, 

головна мета цієї системи - максимізувати стан житлового будинку, безумовно, 

немає такого високого рівня для системи, яка є розумним будинком, але в той час, 

коли система безпеки велика, вона потребує можливості бути інтегрованою, але 

може бути незалежною. 

Також не залишиться непоміченим проникнення в будинок 

незнайомця. Системи розумного дому намагаються позбавити себе від нього, 

створивши неприємні умови його присутності в будинку і, звичайно, він 

розповість вам про захист та контроль за подією за допомогою мобільного зв'язку 

або Інтернету .        

Функції "розумних" будівель можуть бути дуже широкими - контролювати 

середовище та стану жителів, до контролю стану будівлі. У сейсмічних районах 

можна використовувати «розумні» будинки з автоматичним реагуванням на  

землетруси. Вони оснащені системою дзеркал на землі на деякій відстані від 

будівлі та оптичними датчиками, які фіксують відхилення світлового променя від 

вихідного положення, коли починаються коливання землі . Мікропроцесор 

аналізує параметри коливання ґрунту під час землетрусу за допомогою 

вбудованої експертної системи і своєчасно подаває команди на ефектори-

лінійні двигуни , що переміщують, наприклад, велику масу на верхньому поверсі 

будівлі в проти фазі з коливаннями будівлі. Цей захід дозволяє початкові 

коливання верхом будівлі щодо фундаменту, щоб зменшити їх амплітуду і тим 

самим запобігти неприйнятну деформацію.                             

Новим типом «розумного» будинку може стати будівля з автоматичним 

спостереження за станом своїх конструкцій, а також за якістю внутрішнього і, 

частково, навколишнього середовищ. Така будівля за допомогою систем датчиків 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Duk%26tl%3Den%26u%3Dhttp://ua-referat.com/%2525D0%252597%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D1%252581
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(рецепторів) стежить за деформаціями і станом конструкцій, основи та 

фундаментів, гідроізоляції, теплозахисними властивостями стін. Воно аналізує 

внутрішнє середовище приміщень і склад повітря зовні будівлі.          

 

1.4 Розумні можливості офісу 

 

  Представляємо офіс просто як бетонні ящики зі столом і стільцем. Іноді ці 

коробки мають гарний дизайн. У них є кондиціонери, комп’ютери та інша техніка. 

Але в майбутньому нас чекає робочий простір, який змінює бажання. "смарт офіс" 

- це новий формат сучасних будівельних конструкцій, який автоматизує всі види 

діяльності. 

1. Документи, якими ви працюєте на роботі, офіційно шукаєте місце на 

паркові .Ранок починається з будильника на смартфоні. І для вас, і для офісу. Він 

отримує сигнал і починає використовувати свій інтелект, шукаючи конференц-

зали або особистий стіл, а також місцеву команду. 

Коли ви поряд, сканери та відеокамери біля будівлі, вони читають номер 

автомобіля, і двері гаража відкриваються. Навігатор скеровує вас до поточного 

місця розташування в парку. Кожен день він вирізаний, як і ваш робочий стіл. 

Філософія "розумного офісу" полягає у зміні типу мислення, що змінює ситуацію. 

2. Мікроклімат підходить для кожного працівника 

Тисячі датчиків встановлені в стелі будівлі, щоб залишити навколишнє 

середовище. На робочому місці, яке вам доступне: відновлення, вологість, 

температура. Тепло і повітряний потік регулюють вас, щоб відчувати себе на 

свіжому повітрі. Адже робочі місця розташовувались за 7 метрів від вікна - щоб 

звуки з вулиць не відбивалися, що було в приміщенні та така гарна звукоізоляція. 

3. Робіть вправи на велотренажері і одночасно заряджайте смартфон 

"Розумний чиновник" використовує альтернативні джерела енергії. Точка, коли ви 

крутили педалі в тренажерному залі, повертаючись за цим діючим 

кондиціонером. Або чийсь гаджет заряджається за допомогою бездротового 

зарядного пристрою, який переносить їх на ваш домашній робочий стіл. 
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4. Основним джерелом енергії для офісу є сонячні батареї 

Вони були на даху. Їх потужність досліджується для будівництва та підзарядки 

електромобілів у гаражах. 

Щодо енергоефективності, продуктивні продукти зростають. Датчики 

працюють, використовуючи власну кількість і регулюючи свою електрику. Коли 

ви вважаєте це корисним, це найважливіше з цим робити. 

5. Офіс дозволяє робити покупки 

Іноді важливо що-небудь затягнути, і ти не встигаєш впоратися з усіма 

вечірніми справами: наприклад, піти в магазин. Тоді я замовляю покупку через 

смартфон, що є ключем до всіх послуг смарт-офісу. Увечері, використовуючи 

підземний паркінг, ви запевняєте свіжі продукти в спеціальному приміщенні, і ви 

прямуєте додому. 

6. Охоронці та прихильники замінили роботу 

Після цього так само, як хтось шукає співробітників, офіційно, життя, яке життя 

не забуває. Невеликий робот із вбудованою камерою та інфрачервоним 

випромінюванням патрулює конструкцію. Роботи, що чистять, чистять підлогу та 

інші руки. 

7. Будівлю демонтують як дизайнер 

Завжди розумні смарт-технології на 70% економічні для своїх попередніх скринь. 

Розробники працюють, купуючи його на 10-15 років. Більше того, у вас є 

заощадження, щоб змінити свого дизайнера - вони будують приміщення через те, 

що додається для повторного використання. Тобто за 20-30 років фасад будівлі 

легко реконструювали та перебудовували. 

Футурологи прогнозують, що до кінця нашого сайту всі офіційні 

представники "розумні". Ми шукаємо, коли кавоварка пам’ятає, що нам 

подобається, і пропонуємо персоналізований варіант кави. Коли ми радіємо, коли 

кондиціонер спеціально спрацьовує на тридцять градусів. А консоль важка.            

Інтелектуальний Офіс - це не стільки зовнішні ефекти , а стільки 

невидима для оточуючих ефективна робота інженерного обладнання, що створює 

ідеальні умови для ефективності офісу. Ефективність роботи досягається чіткою 
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взаємодією окремих систем, їх інтеграцією. Інтеграція систем забезпечує: 

підвищення рівня безпеки будівлі в цілому (попередження аварій, безперервність 

процесів тощо); чітка взаємодія всіх інженерних систем із пріоритетом системи 

пожежної безпеки; організація управління мережею з реалізацією функції 

автоматичного управління, обробки та зберігання інформації про стан систем з 

єдиної контрольної панелі управління; поєднання автоматичного та 

ручного режимів управління, що забезпечує оперативний контроль чергового 

персоналу за станом кожного елемента інженерних систем з пульта 

управління; високий рівень управління середовищем існування (в межах 

ІЗ). Розглянемо приклад взаємодії систем в ІЗ у разі надзвичайної ситуації. Так, у 

разі пожежі (загорання) "спрацьовує" сповіщувач пожежної сигналізації 

(СПС). Сигнал від них передається на пожежну панель, яка формує команду 

включити світло, звук і мовленнєві сповіщувачі . У цьому випадку СПС також 

генерує сигнали для виконання іншими системами інтегрованого комплексу 

відповідно до заданих алгоритмів: 

• Система телевізійного спостереження  

"спрямовує" відеокамеру та наближає її до точки спалаху найближчу 

відеокамеру на вогнище спалаху і призначає цій відеокамері більш 

високий пріоритет. На моніторі спостереження формується відео на 

весь екран, і відеомагнітофон переходить у пріоритетне записування 

"картинки" тривожної відеокамери.  

• Система керування мікрокліматом вимикає системи приточної 

вентиляції, яка обслуговує цю зону, щоб запобігти потік 

свіжого повітря до пожежі. Для видалення диму з коридорів, холів, 

сходів (уздовж шляху евакуації), відповідна підсистема димовидалення 

активується (відкривають заслінки, вентилятори включаються).  

• Система управління електропостачання відключає від мережі живлення 

поблизу пожежі.  

• Система управління освітленням включає аварійне освітлення.  
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• Система управління доступом відкриває двері для безперешкодної 

евакуації.  

• Система управління ліфтом спустить їх на перший поверх, і т.д. 

 Одночасно сигнал надходить в єдиний диспетчерський центр на 

автоматизоване робоче місце (АРМ) оператора. Монітор АРМ відображає 

графічну та текстову інформацію про пожежу та її місцезнаходження. Оператор 

може перевірити роботу системи автоматизації і при необхідності дублювати 

його. Ці дії може бути забезпечені тільки через взаємодію окремих комплексів 

, такі як СПС, системи управління освітленням, мікрокліматом, доступом, 

електропостачанням і ліфтами. Саме наявність таких взаємозв'язків між окремими 

системами комплексу дає можливість говорити про справді інтелектуальний дім, 

коли комплекс набуває нової якості - інтеграції. Інтегрований комплекс не є 

простою сумою окремих систем, і на основі єдиної платформи управління набуває 

нових властивостей, яких немає в 

компонентах.                                                                  
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2 КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

 

2.1 Архітектурна концепція розумної мережі  

 

До 50-х років ХХ ст. проводові мережі були обмежені лише традиційною 

аналоговою телефонією. Основна мета, якої є період безліч 

розробників буде направлено, лежала у голосі високого якості на великих 

відстанях з високу надійність і мінімальними затратами. Однак з середини XX ст. 

в розвинених країнах оператори стикаються зі значним уповільненням зростання 

доходів від традиційних послуг. Попит на такі послуги був повністю задоволений, 

і в міру розвитку всіх галузей людської комунікаційної індустрії з'явилися 

користувачі, які вимагали нових видів послуг поза традиційним двоточковим 

голосовим зв’язком. 

Однак розробка нових сервісів, які були відкриті з найменшими проблемами, 

що були недостатньо стандартизовані, і це призвело до кількох діючих 

нускмісних стандартів у світі. Пропонуйте нові послуги традиційними способами, 

які завжди замінюють програму, а іноді і велику кількість вимірювального 

обладнання, що вимагає великих грошей. Цей процес був ще більше затратним, 

тому мережа оператор, як правило, складався з обладнання, багатьох різних 

виробників, а іноді працював над тим, що послуги, що працюють в операційній 

системі, не потребували. Крім того, після замовлення послуги також було дуже 

важливо модифікувати її, щоб відповідати потребам нових груп клієнтів. Постійні 

сервіси не були модульними, і це робило сервіси, що зберігали інвентар, і серед 

них нові можливості додавати нові сервіси до відомих сервісів, які 

використовуються. Оператор не міг використовувати логіку, яка надає одну 

послугу іншим службам. Пропонуючи різноманітні послуги, він традиційно 

виконує структуру, управління та роботу              

Багато  впровадженних нових функцій в мережу зв'язку вимагала нового 

підходу, що би цілком замінити процес створення та їх оперативного 
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керування. Виникла потреба перейти від стандартного підходу, який 

використовувався давно і передбачав надання невеликого переліку послуг для 

створення нової платформи, яка дозволяє вводити широкий спектр нетрадиційних 

послуг та надає можливість "підлаштовувати" їх під індивідуальні вимоги 

замовника. Цей новий підхід став концепцією смарт мережі.        

Призначення смарт мережі є надання додаткових послуг користувачам, з 

розробкою, впровадженням та модифікація послуг , що виконуються швидко, 

економічно і з найбільш ефективним використання наявної мережевої 

інфраструктури.       

Інтелектуальна мережа - це принципово нова архітектура, основна ідея якої 

полягає у відокремленні процесу традиційної комутації викликів від процедур 

впровадження, надання та управління послугами. Для цього необхідно мати певні 

інтерфейси між мережевими комутаторами та спеціальними пристроями, що 

складають так званий «розумний додаток» («розумна платформа», 

« платформа IN»). Модернізація послуг в цьому випадку досягається тільки 

модернізація програмного забезпечення платформи IN. Це дозволяє швидко та 

економічно впроваджувати на існуючих мережах будь-які послуги незалежно від 

виробників комутаційного обладнання.         

    

2.2 Функціональна та фізична архітектура інтелектуальної мережі 

 

Основна вимога до функціональної архітектури ІН - це відділення 

функції для надання послуги від комутаційних функцій та їх розподілу різними 

системами. Комутація залишається в мережі зв'язку, а функції управління, 

створення та впровадження служб передаються інтелектуальному додатку, 

створеному окремо від базової мережі, який взаємодіє з базовою мережею через 

стандартизовані інтерфейси. (Рис. 2.1 ).        

Архітектура смарт мережі - це розподілена система, в якій всі функції 

комутації, управління в технічному обслуговуванні, створенні, модифікації та 
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надання послуг розділені на невелику кількість модулів, взаємодію між якими 

забезпечують стандартні інтерфейси, а перелік функцій кожного модуля суворо 

визначений. Такі модулі отримали назву функціональних об’єктів. Комутаційне 

обладнання, дооснащене необхідними функціональними модулями, і 

спеціалізовані програмно-апаратні засоби називаються вузлами ІН. 

             

 

Рис. 2.1 - Архітектура ІН 

Є такі варіанти поділу об'єктів між вузлами ІН: від центрального, де всі 

функції поєднані в один або два сайти, найбільш розповсюдженої (класичної) 

архітектури, в якій надання послуг передбачає взаємодію кілька типів підрозділів, 

найважливішими з яких є SSP, SCP, IP та SDP (рис. 2.2 ).     

Служба комунальних послуг ССП - це система зв'язку, яка зберігає всі функції 

управління операційними послугами, але все ще має програму. Єдина передача 

SSP надає передплатним публічним користувачам доступ до послуг журналу 

активності та журналу активності з іншими елементами. Вузол комутації, який 

обробляє заклик до ідентифікатора та вимагає активації службового блоку, який 
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служить в якості управління послуг, наприклад, вузол управління послугами 

SCP. Це повідомлення може містити номер сторони, що телефонує, набрані 

номери, необхідний код послуги та деякі інші опції. Після оснащення 

комутаційного обладнання функціями SSP послуги IN можуть вводитися та 

видалятися за допомогою лише певних модифікацій конфігурації SSP, які 

доступні технічному персоналу через звичайний інтерфейс оператора, без зміни 

системного прикладного програмного забезпечення (версії ПЗ). 

 

Рис. 2.2 - Спрощена фізична архітектура IN 

Вузол управління послугами SCP (Service Control Point) забезпечує управління 

послугами та, як правило,  високопродуктивний комп'ютером з високою 

надійністю. SCP містить програми, що реалізують логічно централізовані сервіси 

для всієї мережі IN, програмні протоколи, взаємодію з іншими мережевими 

елементами, системне програмне забезпечення та можуть включати в себе базу 

даних реального часу. Вузол управління послугами також реалізує функції 
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доступу до бази даних для трансляції номерів та перевірки службових 

кодів.            

SCP приймає запит і повертається до інструкцій SSP для подальшої обробки 

виклику відповідно до логіки послуги. Послуга виклику SSP припиняється, поки 

перший набір інструкцій не досягне вузла комутації послуг. Вузол управління 

послугами відповідає за обробку виклику доти, доки управління не передасться 

назад у вузол комутації послуг. Протягом часу, коли SCP відповідає за керування 

викликом, SSP може надсилати йому звіти в результаті виключно необхідні 

операції. Для підтримки назв функцій SCP має найвищий рівень продуктивності із 

загальнодоступними загальноприйнятими системами сигналізації - зкс 7. 

SCP може бути доступний для підключення до служби SDP за межею сигналу. 

Якщо ви хочете, щоб PSD була частиною цього заходу, тоді SCP, а також інші. 

SCP можна підключити до послуг зв'язку SSP та інтелектуальних периферійних 

пристроїв (IP) шляхом вимірювання сигналів тривоги. Вузол підтримки даних 

SDP містить дані, необхідні для надання персоналізованих послуг, тобто він 

виконує функцію підтримки даних. Доступ до SDP може бути отриманий 

за допомогою сигналізації або через управління послугами SCP пристрою або 

програмного забезпечення хоста послуг SMP. Різні вузли підтримки даних 

можуть бути пов’язані один з одним. 

Вузол інтелектуальної периферії IP містить засоби, що роблять послуги 

мережі зручними для користувачів, забезпечуючи для SSP допоміжні функції з 

ведення діалогу з абонентом, такі як надсилання запрошення до набору 

додаткових цифр, прийом цифр, що абонент надсилає двочастотним способом, 

розпізнавання мови та деякі інші можливості. Обладнання IP може бути як 

інтегрованим з SSP, так і окремо встановленим обладнанням. IP управляється по 

протоколу INAP з боку SCP. Підключення до SSP здійснюється по сполучних 

лініях, якими управляє підсистема користувача ISUP ЗКС 7, або по первинному 

доступу ISDN, що управляється цифровою абонентською сигналізацією DSS1. 
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Вузол середовища створення послуг SCEP (Service Creation Environment Point)  

надає можливості для управління та налаштування служби конфігурації 

ІН. Функція цієї компанії - це модифікований сервіс, відкриття та тестування 

нових послуг (раніше їх називали комерційними послугами). SCEP дозволяє вам 

фактично вказати послугу «один на один» для кожного клієнта. Проектувальнику 

послуг, що використовує таке обладнання, не потрібно використовувати 

традиційне програмне забезпечення. Натомість програмним забезпеченням 

керується через систему меню, а сервіси створюються шляхом введення 

необхідних параметрів. Новий сервіс (тобто програмне забезпечення для його 

реалізації) створені і випробувані в SCEP належним чином через систему 

обслуговування SMP одночасно завантажується в усі SCP мережі оператора. У 

SSP служба підтримки не потребує будь - якого району з програмного 

забезпечення, достатньо лише активувати потрібні тригерні точки. 

Точка управління сервісом (SMP) управляє вимірювальними елементами ІН та 

змінює ціле. Цей вузол може керувати базовими даними, завантажувати, 

тестувати вимірювання та змінювати різні його характеристики. 

 

2.3 Переваги інтелектуальної мережі 

 

Перший етап впровадження IN, пов'язаний з першим набором можливостей 

(CS-1), є скоріше іншим способом реалізації давно відомих сервісів або 

структурування існуючої мережі зв'язку, ніж створення нової мережі або 

принципово нових послуг. Основні функції надання послуг в системах комутації 

мережі в розрахунку буде здійснюватися в невеликій кількості одиниць 

управління послугами SCP. SCP використовують системи комутації, які 

доповнюють функцію комутації послуг, а потім залишаються вирішеними ССП-

перемикачами. Таким чином, перший етап впровадження послуг у існуючі 

мережеві з'єднання лише структурований за концепцією IN для більш 

ефективного надання послуг, бажано вже зарекомендованої (трансляція 
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інформації про нумерацію, альтернативні вимірювання та операції, телефонні 

кредитні картки тощо).         

Слід зазначити, що альтернативні методи надання тих же послуг, 

найвідомішими з яких є використання комп'ютерної телефонії, є досить 

поширеними. При цьому зовнішній комп'ютер, підключений до комутаційної 

системи, а також СКП в мережах ІН, займається логічними процесами 

обслуговування і в цьому сенсі функціонально подібний до неї. Тим не менше, 

загальні стандарти на рівні додатків для інтерфейсу зв'язку між ним і 

комутаційною системою поки відсутні. Крім того, він надав рішення 

використовувати один і той же комп'ютер для підтримки декількох комутаторів, а 

отже, не існує централізованих служб розгортання та модифікації по всій 

мережі. Перевагою цього методу є порівняно невисока вартість, яка дуже 

приваблива для операторів і приватних мереж, оскільки відповідний 

регіон і з'єднання зазвичай підключені до АТС.           

Використовуючи комп'ютерну телефонію для надання таких послуг, 

як телефон та телефонні кредитні картки, а також називаючи останні                       

"інтелектуальними послугами" або навіть послуг IN, оператори часто вводять в 

оману своїх клієнтів, не знайомих зі стандартами IN. Адже інтелектуальних 

полсуг немає, існує лише той чи інший спосіб їх реалізації. Одним з таких методів 

називається «інтелектуальна мережа» з цієї причини послуги , реалізовані саме 

таким способом, називаються послугами інтелектуальної мережі. При цьому 

кінцевого користувача в більшості випадків не стосується того, який метод 

використовує конкретний оператор для надання необхідної послуги (замовника), 

Вам цікаво різницю в цінах і цінах. Для того, щоб оператор, що використовує 

послугу, був впевнений, і в цьому контексті комп'ютерні телефони (або всі 

функціонально схожі можливості) працюють на великих рівнях, враховуючи 

перспективні ринки, що розвиваються, можна досягти поки що, коли-небудь 

враховуючи розширення номенклатурних послуг, надійність, доступність послуг 

та використання за всіма стандартами. 
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Використовується ІН: 

• ефективна перевірка вимірюваних ресурсів; 

• модуль і багаторічність між змішаними функціями; 

• стандартизована взаємодія між вимірюваними функціями через 

незалежність від служб взаємозв'язку; 

• розвивати комунікаційні мережі та бази даних / послуги, але з 

чіткими внутрішніми стандартами, протоколами та інтерфейсом 

ITU-T; 

• широкий спектр можливостей: IN дає змогу операторам 

мережі та постачальникам послуг надавати широкий спектр 

послуг, обмежений лише розпізнаванням користувача та інтересом 

до цих послуг;   

• контроль послуг абонентам і адаптації послуг до вимог клієнтів, 

послуга може бути налаштована як постачальником так і 

абонентом;   

• • Швидке використання нових послуг та виправлення старих. 

Завжди запускайте сервіс для виконання програми (програмного 

забезпечення) за допомогою параметра IN мінімізувати кількість 

модифікацій комутаційного програмного 

забезпечення та термінової системи, необхідних для впровадження 

нових сервісів для швидкого та гнучкого впровадження нових або 

модифікації існуючих операційних служб без значних змін до 

існуючого програмного забезпечення цифрових комутаційних 

систем;        

• розумна мережа може бути реалізована в будь-якій існуючій 

мережі зв'язку, хоча було б ефективніше розгорнути її в цифрових 

мережах з використанням та використанням ЗКС 7, розподіленої 

обробки даних та управління базами даних.    
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Слід зазначити , що в розвинених країнах задовго до введення послуги ІН 

існувала практика надання додаткових послуг у межах мережі загального 

користування. Для цих країн перехід до інтелектуальної мережі - це лише перехід 

до іншого, більш ефективного способу надання послуг, який характеризується 

високим ступенем стандартизації. Створення IN спростить впровадження нових 

послуг, покращить якість обслуговування клієнтів , зменшить витрати операторів, 

а отже, і тарифи на послуги, збільшивши дохід. Роблячи це, користувачеві 

надається можливість керувати послугами, формувати та замовляти їх протягом 

певного періоду часу та мати доступ до послуг незалежно від географічного 

положення. У телефонії інших загальнодержавних служб мобільної телефонії, 

передачі даних та широкому спектрі послуг, включаючи (але не обмежуючись 

ними), і все ще підтримується вузькосмуговий та широкосмуговий сервіс. 

Принципи, що стоять за розумною сіткою, відіграли ключову роль в інтеграції 

фіксованих і мобільних розмірів, стандартів телефонної зв'язку та Інтернету. Ці 

принципи можуть бути застосовані до широкосмугових заходів, а приватний - це 

основа для побудови НГН нового покоління. До 

основних особливостей інтелектуальної мережі, які відрізняють її від „не 

інтелектуальних” мереж, насамперед належать: 

• взаємна незалежність змін, внесених в основну мережу та інтелектуальне 

доповнення (платформа IN) під час впровадження будь-яких додаткових 

послуг; 

• практичні одночасні процеси створення та впровадження послуг; 

• можливість доступу до послуг з використанням звичайних інтерфейсів 

“користувач-мережа” (аналогова телефонна лінія, базовий і первинний 

доступи цифрової мережі інтегрального обслуговування тощо); 

• незалежність у процесі розробки та впровадження додаткових послуг від 

постачальників комутаційних пристроїв; 

• можливість для абонентів створювати свої власні послуги за додаткову 

плату i гнучко, за своїм розсудом, змінювати профілі конкретних 

послуг.   
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Отже, інтелектуальна мережа, в якій проявилися сучасні тенденції 

обчислювальної техніки та техніки зв’язку, зробила реалізацію нових послуг 

зв’язку настільки технологічною, що вони перестають бути штучним дорогим 

товаром. 

 

Рис 2.3 - Приклад побудови розумного будинку за допомогою технології X10 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

https://wiki.tntu.edu.ua/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97.jpg
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3 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ "РОЗУМНОГО ОФІСУ" 

Функції: 

1. Безпека 

1. Захист від проникнення 

2. Імітація присутності 

3. Контроль по периметру  

4. Відеоспостереження 

5. Кнопка тривоги 

6. Постановка та зняття з охорони 

2. Безпека 

1. Захист від протікання води 

2. Запобігання витоку газу, організація вентиляції 

3. Пожежна безпека 

3. Комфорт 

1. Контроль температури в кімнаті  

2. Встановлювати яскравість освітлення 

3. Зміна світла за алгоритмом та часом 

4. Керування за допомогою дистанційного керування 

4. Сервіс 

1. Зміна параметрів системи з комп'ютера, смартфона , планшета     

2. Захист від проникнення 
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3.1 Охорона 

 

 Охоронна сигналізація - система, орієнтована на захист офісу, будинку, квартири, 

складських приміщень або виробничих приміщень від несанкціонованого 

доступу.  

    Завдання виконується за допомогою спільної роботи великої кількості 

обладнання:   

 периферійні пристрої (всі види датчиків, групи яких контролюють певну 

площу приміщення, периметр, а також входи та вікна); 

 пульт дистанційного керування (це система управління системою, дозволяє 

програмувати свої дії, щоб налаштувати на пороги чутливості датчиків і 

т.д.);   

• складні пристрої (системи блокування дверей, використовувані системи, 

колонки, радіопередавачі); 

• мобільний пульт, який зручно у вашій власній квартирі, адміністраторі чи 

службі охорони, магазині чи або). 

Незважаючи на різноманітність різних накладок, вони виконуються, захищені 

простори та будівлі, які розташовані, передбачувані, які є і мають датчики, та їх 

розташування. 

Рис 3.1 - Приклад датчика 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Duk%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ssbb.com.ua/ohoronna-signalizatsiya/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Duk%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ssbb.com.ua/ohoronna-signalizatsiya/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Duk%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ssbb.com.ua/ohoronna-signalizatsiya/
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Список типів датчиків може містити до декількох сторінок дрібним 

шрифтом. Найчастіше використовують такі типи:   

   датчики руху; 

   віконні та дверні датчики, які виявляють факт розбиття скла або зламання 

замка дверей; 

   інфрачервоні датчики; 

   ультразвуковий і вібраційний. 

• Їх завдання - зафіксувати факт несанкціонованого входу, надіслати сигнал 

до віддалених (-ів) та ініціювати, таким чином, сигнал тривоги: 

• • пасивна сигналізація працює у вигляді включення освітлювальних та 

шумових ефектів, стримуючи зловмисників; 

• Активний сигнал тривоги надсилає сигнал на пульт дистанційного 

керування або звичайному охоронцю.  

Протипожежна сигналізація має ряд особливостей, що відрізняють її від 

сигналізації квартири або службового приміщення. Так, перелік типів датчиків не 

дуже різноманітний - достатньо датчиків руху, датчиків розбиття скла та 

пристроїв, які реагують на розблокування дверей чи злому. Пульт дистанційного 

керування зазвичай розташований біля входу, і - в будинку, практично виключає 

можливість вгадати пароль для нього (якщо включений сигнал тривоги власник 

встигає відкрити передні двері, набрати код відключення сигнальних пристроїв та 

радіопередавача, але досить невелике).         

Світлові та звукові сигнали тривоги, елементи яких рівномірно розташовані в 

приміщенні, можуть бути дуже корисними. Вони намагалися - не лише 

посилатися на грабіжника чи злодія, але й офіційно називали факт 

несанкціонованого входу, дублюючи таким чином сигнал передаючого носія. 

Вивчіть датчики, які намагаються включити в будинок факт будь-якого виду, для 

будь-яких існуючих житлових приміщень фактичні датчики витоку залишаються 

так само, як і відомі, що використовуються в потрібній системі сигналізації. 

Типи сигналізації для заміського будинку: 
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• автономна система під час активації активує світло-звукові пристрої, не 

надсилаючи сигнал охоронцю; 

• Віддалений сигнал тривоги може включати, як компонент, автономний, але 

безвідмовно посилає сигнал на пульт охоронної компанії або позавідомчу 

охорону. 

Другий варіант кращий, оскільки сам факт включення в будинок 

засобів шумової сигналізації може не стримувати зловмисників або призводити до 

появи тривожних сусідів поруч з будинком.     

 

Рис. 3.2 - Сигналізація 

Що стосується охоронної сигналізації для квартири, вона в основному схожа на 

будинок заміненого будинку. Різниця, однак, полягає в тому, що - як годиться в 

квартирі, яка не лише охоронцями, а й автономною - є у попереднього власника 

квартири, - будинок, власне, буде побудований у той час, коли вибирається номер 

міліції. загалом випадкові власники будинків, які завдають шкоди реальним 

насильникам, насправді зменшуються. Однак у невикористаній ситуації ви 

можете виконати стандартну установку та обслуговування пульта дистанційного 

керування. 

Якщо у вашій квартирі є локальна домашня комп'ютерна мережа, у вас є 

можливість використовувати системні дані для використання Ethernet: від 

дротової та бездротової. Однак набагато надійнішою є провідна автономна 

система, яка не залежить від стану локальної мережі будинку та надсилає 

повідомлення про проникнення в квартиру віддаленому охоронцю або на 

мобільний телефон власника будинку (або пульт).      
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Варіант панелі управління (пульта управління) аналогічні тому , що в системах 

сигналізації будинків або офісах. Для квартир, можливо, кількість шлейфів (а 

значить, і датчик) буде значно менше - коштувати цей будильник дешевше, 

ніж сигналізація для заміського будинку або великого розміру, з 

багатьма кімнатами та вікнами, офісу.          

Передача сигналу від пристрою управління та передачі може здійснюватися або 

по телефонній лінії, або по каналу GSM. Перший варіант здається 

більш надійний, а також, тому що електрика в районі, де знаходиться 

квартира, може бути не стабільна.     

Основою для проведення робіт з встановлення охоронної сигналізації є 

проект. Насамперед, він забезпечує вибір систем: провідний, бездротової 

(інтегрований локальну мережу приміщення) здатна власнику або охороні, GSM-

сигналізація - кожна має свої переваги. 

Провідна версія вимагає значної кількості монтажних робіт з укладання цього 

кабелю, їх маскування та захист, а GSM, наприклад, залежить від стабільності 

передавача сигналу.   

Крім того, необхідно врахувати, хто буде "прив'язаний" до сигналізації - власник 

будівлі чи споруди або служба безпеки, відповідальна за безпеку об'єкта, - і, 

відповідно, хто отримає сигнал про вторгнення до об’єкту. 

У процесі роботи над проектом визначаються наступним чином: 

   тип системи; 

   предмети (датчики, контролери, зберігання та обробка інформації тощо);   

   розміщення всіх елементів. 

Монтажні роботи виконуються в строгій відповідності з проектом і 

можуть припускати інтеграцію системи сигналізації в загальну систему безпеки. 

Встановлення сигналізації: 

 передпроектна інспекція об’єкта, підготовка проектно-кошторисної 

документації;    

   установка сигналізації та встановлення інших систем безпеки;    

https://ssbb.com.ua/gsm-signalizatsiya-2/
https://ssbb.com.ua/gsm-signalizatsiya-2/
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   введення в експлуатацію, навчання;  

 гарантійне обслуговування систем після установки сигналізації та 

встановлення обладнання. 

Підбираючи датчики, слід враховувати перешкоди всіх видів: теплові, 

інфрачервоні, акустичні. Рівень контролю таких датчиків повинен бути набагато 

вище можливих перешкод.    

Таким чином, сьогодні існують такі типи датчиків сигналізації охорони (рис. 

3.3) :     

• Волометричний або датчик руху 

• Магнітний штифт або датчик відкриття 

• Датчик радіохвилі 

• Датчик поломки скла 

• Датчик вібрації 

• Комбінований датчик 

Ці детектори призначені для реєстрації несанкціонованого проникнення на 

охоронний об’єкт.         

 

Рис 3.3 - Типи датчиків охоронної сигналізації 

 Почнемо з найпоширенішого датчика, який базується на принципі фіксації зміни 

теплового потоку, що випромінюється організмом людини при 

перетині охоронних зон.   

Об'ємний датчик або датчик руху виявляє рух проти об'єкта з допомогою 

інфрачервоного (теплового) випромінювання. Сучасні датчики 



32 
 

гучності дозволяють розрізняти людей і домашніх тварин. Зазвичай 

використовується для захисту житлових приміщень, він має високу надійність та 

низьку вартість.             

Дані в ІЧ-датчику аналізуються аналоговими засобами або за допомогою 

цифрових технологій. Стіна - найкраще місце для розміщення ІЧ-датчиків. Не 

рекомендується розміщувати поблизу джерел тепла, вентиляційних отворів та 

інших місць теплових перешкод. Сучасні ІЧ-датчики характеризуються більшою 

різноманітністю можливих форм і візерунків. 

Датчик магнітного контакту або відкриття - другий за поширеністю датчик. 

Встановлюється локально на дверях і вікнах. Відкриваючи вікно або двері, магніт, 

встановлений на рухомій частині, виймається з очеретяного вимикача, 

розташованого у нерухомій частині, що призводить до його загоряння. Це 

найнадійніший і недорогий тип датчика. 

Датчик радіохвилі виявляє рух будь-яких рухомих об'єктів. Він посилає та 

відбиває отриманий відбитий сигнал. В основному використовується в офісах, 

довгих коридорах і високотемпературних приміщеннях. До недоліків можна 

віднести можливість помилкового спрацьовування при переміщенні будь-яких 

предметів або рідин на матеріалах, що передають ці радіохвилі (наприклад, 

пластикові труби водопровідної або каналізаційної системи). 

Датчик розбиття скла викликає звук розбитого скла. Він має діапазон частот 

і дозволяє розрізнити звук битого скла різних типів (звичайний, посилений, 

склопакет). Він широко використовується у всіх типах приміщень. 

Датчик вібрації спрацьовує, коли поверхня, до якої він прикріплений, 

вібрує. Він встановлюється в основному в нежитлових приміщеннях у поєднанні з 

іншими датчиками для подальшого захисту стін від розриву (магазину цінностей, 

банку тощо). 

Комбіновані датчики, які також називаються датчиками подвійної 

технології, з'явилися порівняно недавно і стають все більш популярними. 

Перевагою датчиків є значне зниження частоти помилкових тривог. Це 
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досягається тим, що один датчик використовує поєднання двох різних принципів 

фізичного виявлення. 

Встановлення датчиків руху 

Кут огляду більшості датчиків руху становить 110 ° по горизонталі, тому 

краще розмістити датчик в кутку кімнати в активній зоні датчика, так званій 

«сліпій зоні». Деякі датчики, такі як PIR-806, встановлений на станції, - це Лей, як 

правило, в центрі кімнати. 

Датчики руху на вулиці також рекомендується встановлювати на висоті 2,5 

метра. Потрібно враховувати той факт, що чим вище ми розміщуємо датчик, тим 

більше його треба нахиляти вниз, і чим більший кут нахилу, тим менший радіус 

виявлення. 

Імітація присутності 

Імітація присутності людини в будинку під час, коли господарі знаходяться за 

його межами, є одним з основних елементів системи безпеки. Така імітація 

націлена на відлякування грабіжників і не допускає незаконного проникнення в 

житло. Інтелектуальні системи, спеціальне обладнання для імітації присутності 

людей випускають різні фірми. Залишаючи свій будинок або квартиру на 

тривалий термін в зв'язку з відпусткою або тривалого відрядження, власники 

дуже часто ризикують знайти своє житло пограбованим по поверненню. 

Відзначимо, що системи оповіщення від грабіжників і зломщиків поставлені на 

високому рівні, але нерідко за квартирами та приватними будинками ведеться 

стеження і порушники законів можуть точно знати, коли господар залишить 

будинок. А як тільки квартира залишається порожнім, відбувається злом із 

проникненням в неї. Безперечно, такі випадки не тільки приносять моральну 

шкоду, але і можуть серйозно позначитися на фінансовому благополуччі 

господаря оселі. Щоб уникнути таких неприємних казусів, були розроблені 

спеціальні програми, що імітують присутність людини. Вони функціонують в 

рамках інтелектуальних систем, які забезпечують контроль всіх домашніх 

процесів: освітлення, теплопостачання, водопостачання, пожежна безпека і багато 

іншого. Крім цього в комплекс розумних систем входить апаратно-програмна 
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техніка, що забезпечує безпеку. Це система, яка контролює доступ, системи 

відеоспостереження та сигналізації. Сукупність таких систем гарантує безпеку 

всього майна під час відсутності господарів. Власник будинку або квартири має 

можливість отримувати повідомлення від системи за допомогою мобільного 

телефону або Інтернет і бути в курсі всіх подій, що відбуваються в житло. Крім 

того для таких цілей можна скористатися і програмою голосового управління 

комп'ютером, яка дозволяє озвучити свої команди без витрати часу і зусиль. 

Відмінність цієї функції від імітації присутності полягає в тому, що ця програма є 

сценарієм і не вимагає зовнішнього контролю людини, а програмується 

користувачем завчасно. Також в процесі використання господар може внести 

певні корективи. В оселі під час відсутності господарів з метою відлякати 

грабіжників буде періодично включатися світло, аудіо та відео - програвачі та 

лунати голоси людей. Також система може активуватися тільки при наближенні 

сторонніх до дверей будинку. Крім цього імітація присутності може включати 

звуки включеної води або гавкіт собаки. Така система, безсумнівно, дієва і 

особливо актуальна для тих, хто часто покидає будинок і буває в роз'їздах.    

При необхідності залишити будинок або квартиру без нагляду на кілька днів 

варто задуматися про захист від несанкціонованого проникнення. Домушники 

активізуються в період відпусток, регулярно збирають інформацію про тих, хто 

часто їздить у відрядження. Найбільш ефективно захиститися від них можна за 

допомогою сигналізації, підключеної до пульта приватної охоронної 

компанії. Однак інформація про клієнтів таких служб регулярно виявляється у 

домушників і доводиться виробляти інші механізми захисту рухомого майна від 

крадіжки. Одним з них є система управління освітленням, яка дозволяє імітувати 

присутність господарів будинку. Для її створення немає необхідності купувати 

складне обладнання - досить купити кілька gsm-розеток і підключити до них 

освітлювальні прилади. 

Перевага «розумних» розеток. 
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Поява gsm-розеток  з датчиком температур істотно спростило завдання імітації 

присутності господарів в будинку. Ці пристрої, автоматично включають світло, 

мають наступні переваги: 

• доступна вартість; 

• просте управління; 

• високий рівень надійності; 

• компактні розміри. 

Ця техніка дозволить включити освітлювальні прилади в кімнаті по команді 

таймера або смартфона. До розеток підключаються торшери, бра, настільні лампи. 

Роль системи освітлення в імітації присутності господарів. 

Кваліфіковані домушники ретельно готуються до крадіжки і уважно 

стежать, коли господарі квартир відсутні вдома. Найбільш часто злочини 

скоюються в нічний час і попередньо зрозуміти, що власників нерухомості не 

буде можна по тому, що не включається до звичний час світло. Темні вікна 

міської квартири у вечірній час - прекрасний привід поцікавитися її вмістом. 

У процесі життєдіяльності для забезпечення комфорту з настанням сутінків 

ми включаємо світло. Робиться це тільки в тих кімнатах, де знаходяться 

домочадці, а не одночасно у всій квартирі. З цієї причини варто подбати про 

декілька розумних розеток, які будуть включати і вимикати освітлення в різних 

кімнатах в різний час. Рекомендуємо звернути увагу на продукцію компанії 

Телеметріка -  провідну розетку Т40  і  провідну Т20 . Головний блок  Т40 має 

доступну ціну , яку можна порівняти зі звичайними gsm-розетками. Вона 

управляється за допомогою смс повідомлень, одержуваних по мережі мобільного 

зв'язку. Ведена  розетка Т20  має низьку вартість, а управління обладнанням 

здійснюється радіосигналом від  Т40 . комплект з Т40  і декількох  Т20  дозволить 

підключити освітлювальні прилади у всіх кімнатах, вікна яких виходять на 

вулицю. 

Ми рідко міняємо свої звички, тому власники квартири прекрасно знають, у 

скільки вони вмикають світло в тій чи іншій кімнаті, коли зазвичай вимикають 

освітлення. У відповідність з цим  можна запрограмувати таймер  розеток або 

http://telemetrica.ru/katalog/sistemy-udalennogo-upravleniya/gsm-rozetka-t40/
http://telemetrica.ru/katalog/sistemy-udalennogo-upravleniya/gsm-rozetka-t40/
http://telemetrica.ru/katalog/sistemy-udalennogo-upravleniya/gsm-rozetka-t20/
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скористатися смартфоном зі спеціальною програмою і вмикати освітлення 

самостійно, за допомогою команд. Сторонній спостерігач не зможе не помітити, 

що вікна в кімнатах періодичні опромінюються світлом, відповідно в них напевно 

знаходиться людина. Ніхто з домушників не стане міняти кваліфікацію і не 

відправиться на озброєний грабіж, який з великим ступенем ймовірності 

закінчиться невдачею. Кваліфікований злодій буде діяти напевно і відправиться 

шукати квартиру, в якій точно немає господарів.  

Периметральний контроль 

 

Рис 3.4 - Система периметральної сигналізації 

 

Периметральна сигналізація використовується для контролю зовнішнього 

кордону, що охороняється. 

Відмінність від звичайних систем охорони полягає в принципі дії – сигнал 

тривоги передається на контрольний прилад в момент перетину кордону 

захищеної зони або навіть до здійснення акту несанкціонованого проникнення (в 

залежності від типу периметральної захисту). 

Будь-яка подібна система безпеки являє собою розташовану по периметру 

лінію датчиків, взаємопов’язаних між собою. Довжина такої лінії може 

варіюватися від декількох десятків метрів до декількох кілометрів, при цьому 

контроль території, що охороняється здійснюється безперервно. 



37 
 

Датчики виробляються зі спеціальних матеріалів, завдяки яким охорона 

периметра стає можливою при будь-яких погодних умов. Вони стійко витримають 

сильний вітер, спеку, опади і коливання температури. 

У кожному разі розрахунок периметра відбувається індивідуально – це 

пов’язано з об’єктом, під особливості якого підбираються параметри захисту. 

Периметральна охорона може бути застосована до невеликої ділянки (наприклад, 

перед дверима будинку) або ж до набагато більшої території, такий як зона перед 

будинком або область навколо будь-якого об’єкта. 

Це найслабше місце подібної системи, тому дуже важливо ще на 

початковому етапі визначити місце розташування мертвих зон і скорегувати 

роботу датчиків таким чином, щоб навіть при наявності цих областей сторонній 

не зміг непомітно проникнути на територію об’єкту, що охороняється. 

Види периметральної сигналізації 

За методом роботи датчиків периметральна охоронна сигналізація ділиться 

на дві групи: кабельні системи і бездротові. Розглянемо їх докладніше. 

Кабельні системи 

Кабельні сигналізації є чутливими елементами (датчики), з’єднані за 

допомогою спеціального кабелю. Цей тип сигналізації, в свою чергу, ділиться на 

дві підгрупи: 

 вібраційні (або трибоелектричні) 

 проводно-хвильові. 

У вібраційних кабельних сигнализациях в ролі чутливого елемента виступає 

сам кабель, закріплений на м’якому огорожі або розташований під землею і 

передає інформацію про виникає вібрації в контрольний пункт. 

У тому випадку, коли чутливий елемент (кабель) знаходиться під землею, як 

поверхні для зчитування вібрації використовується грунт. У будь-якому випадку 

кабель може бути як звичайним телефонним екранованим, так і спеціально 

сконструйованим, проте багато бюджетні фірми вважають за краще працювати 

саме з телефонним кабелем типу ТППеп 10 х 2 х 0,5 
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Особливість такої сигналізації полягає в тому, що при попаданні сторонніх 

предметів розміром менше, ніж зазначено в заданих параметрах, сигнал про 

порушення надходити не буде. 

Це особливо актуально на територіях з підвищеною активністю різної 

живності (птахів, собак, кішок, мишей та інших безпечних представників 

тваринного світу). 

 

Рис 3.5 – Приклад датчика 

 

Бездротові системи. 

Подібні системи захищають периметр за допомогою безконтактних типів 

зв’язку – ІК-випромінювання або електромагнітних хвиль. 

Датчики тут представляють собою прилади випромінювання. Також в якості 

поверхні для перенесення інформації може бути використаний грунт, через який 

вібрація, що виникла при порушенні кордонів охоронної ділянки, буде 

передаватися на спеціальні сейсмічні прилади. 

Автономні системи діляться на наступні категорії, що визначають спосіб 

створення кордону периметра: 

 радіохвильові (дво- і однопозиційні), 

 ІК-випромінювачі (пасивні та активні), 
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 сейсмічні (геофони). 

Радіохвильові або, як їх ще називають, радіопроменеві системи оповіщення 

контролюють проникнення на об’єкт, реагуючи на спотворення 

електромагнітного поля. 

Однопозиційні датчики використовуються на прямих межах периметра, 

створюючи лінійне поле, що реагує на перетин ділянки. Двопозиційні ж є 

генераторами стабільного випромінювання, що створюють об’ємну територію 

кордону. 

Активні ІК-датчики працюють за допомогою приймаючого і передавального 

елементів. Вони формують невидимий людському оку промінь, при перетині 

якого спрацьовує сигнал оповіщення. Пасивні датчики реагують на появу на 

території охоронної зони живої істоти. 

Вони знаходяться під землею і їх ніяк неможливо розпізнати, не порушивши 

кордон ділянки. З цієї причини такі датчики встановлюються в таких місцях, де 

контроль повинен бути невидимим. 

Які фактори необхідно враховувати при установці сигналізації. 

Найчастіше система периметральної охоронної сигналізації – це сукупність 

складних датчиків і елементів, для установки якої потрібно добрі знання 

особливостей ділянки і систематична перевірка найрізноманітніших чинників. 

Для реалізації периметральної охорони території необхідно враховувати 

 розмір ділянки і його топографічні дані, 

 конфігурацію забору (якщо такий є), 

 особливості рельєфу, 

 наявність або відсутність різних насаджень в межах території. 

Фахівцями також беруться до уваги неподалік автомобільні і залізничні 

магістралі, кабельні системи, лінії електропередачі і інші комунікаційні елементи. 

Подібні фактори можуть суттєво впливати на роботу датчиків оповіщення, тому 

важливо враховувати всі, навіть найнезначніші деталі, аж до стану грунту і 

напрямки міграції різних тварин. 



40 
 

У технологічному відношенні захист периметра – це складна система з безліччю 

нюансів і особливостей, для здійснення якої потрібно всебічний аналіз об’єкта 

охорони. Крім технічної реалізації сигнального захисту потрібна розробка різних 

видів допоміжних інженерних і технічних укріплень. 

Відеоспостереження. 

 

Рис 3.6 – Приклад організації системи відеоспостереження 

        Система відеоспостереження ( відеоспостереження , відеоконтроль ) 

призначена для організації прийому інформації про поточний стан об'єкта, що 

охороняється (технологічний процес) шляхом збору, обробки, архівації, 

зберігання, відображення та аналізу цієї інформації.     

Для встановлення системи відеоспостереження зазвичай проводиться 

огляд місць, які важливо контролювати, з точки зору збереження матеріальних 

цінностей (стоянки, полиці супермаркетів, складські приміщення тощо ), 

контролю проникнення (проходи, огорожі, двері, ворота тощо). ). тощо ), 

відстеження руху об’єктів (станцій, офісів, підприємств тощо ).  

Відеоспостереження ( відеоспостереження , відеоконтроль ) у сучасному 

світі, в тому числі в Україні, успішно застосовується для моніторингу та 

контролю технологічних процесів у виробництві, у сфері послуг.            

У нашій практиці щодо вибору обладнання для відеоспостереження 

історично склалися наступні умовні критерії якості системи 

відеоспостереження: 



41 
 

  

• розпізнавання знайомої людини - оскільки відому людину чи предмет можна 

визначити за багатьма непрямими ознаками (хода, тип одягу, форма предмета), 

використовуються недорогі HD-камери та недорогі відеореєстратори;               

• ідентифікація незнайомця - потрібна додаткова відеоінформація для 

ідентифікації незнайомця чи об’єкта, тому використовуються HD відеокамери з 

роздільною здатністю 1,3-2MP або IP камери, а HD DVR або NVR 

(IP відеореєстратори ) використовуються як пристрої обробки ;                   

• зчитування номера автомобіля - терміном "читання номера автомобіля" ми 

маємо на увазі розпізнавання символів та буквено-цифрових символів, а також 

отримання дуже детальної відеоінформації про об'єкт - у цьому випадку 

доцільно використовувати IP відеокамери з роздільною здатністю 3MP та 

більше, і як системи обробки та запису відеосигналів IP-

 відеореєстратори ( NVR ) або відеосервери із смарт-програмним забезпеченням 

на базі ПК.       

 

Рис 3.7 – камера відеоспостереження 

Важливим моментом у побудові системи відеоспостереження є точне 

визначення цілей її встановлення та завдань, які повинна вирішувати система 

відеоспостереження, після чого замовнику та дизайнеру значно простіше 

визначити критерії якості та вибрати критерій якості обладнання для системи 

відеоспостереження. Природно, що при розрахунку системи 

відеоспостереження необхідний технічний огляд об’єкта та складання проекту. 
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Завдяки нашому досвіду та застосуванню сучасних методів розрахунку та 

моделювання, у більшості випадків ми робимо попередні оцінки та підбираємо 

обладнання перед оглядом об’єкта, і, як правило, ці розрахунки не потребують 

значних коригувань після огляду об’єкта спеціаліст.   

Сьогоднішні системи відеоспостереження, як правило, не зовсім системи 

відеоспостереження ( телебачення із замкнутим контуром ), тобто давно не 

стали "закритими", а скоріше прагнуть до зовнішнього світу за допомогою 

обміну даними через Інтернет та дозволяють не стільки дивитися об’єкт і 

записувати отримана інформація, і останнім часом вона може обробляти її за 

допомогою алгоритмів розпізнавання зображень та автоматичного режиму для 

незалежного впливу на системи управління об'єктами.     

Нові системи відеоспостереження будуються за допомогою IP-камер та 

цифрових систем обробки (NVR) та / або серверів та відповідного програмного 

забезпечення. Смартфони та планшети, ноутбуки, традиційні комп’ютери та 

хмарні технології також широко використовуються як пристрої для перегляду 

відео.  

Для плавного переходу від застарілих систем відеоспостереження із 

застосуванням аналогових відеокамер застосовуються технології 

відеоспостереження HD (HD TVI або Turbo HD, HDCVI, AHD), які можуть 

значно покращити якість відеосистеми (перехід від 0,3MP до 2-8MP на 

існуючих комунікаціях (коаксіальний кабель)).       

Досить часто, використовуючи відеокамери HD та HD DVR, вони будують 

нову систему відеоспостереження - у багатьох випадках це трохи дешевше, ніж 

повністю цифрова система на основі IP. 

Устаткування для відеоспостереження незалежно від типу системи 

(аналогова, гібридна чи цифрова) складається з відеокамер (що забезпечують 

захоплення відео ), пристроїв обробки та запису - DVR, NVR, картки 

захоплення відео , сервера додатків, обладнання для архівації та пристроїв для 

відображення відео ( монітор).          
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Відеокамера - це пристрій, який генерує відеосигнал від світлового потоку, 

який проходить через його об'єктив і потрапляє в CCD. Нещодавно 

використовуються кольорові відеокамери з можливістю перемикатися на 

чорно-білі (день-ніч).  

За дизайном відеокамери можна поділити на: 

• Міні-відеокамери : модульні, у квадратному корпусі, у циліндричному 

корпусі, у нестандартному корпусі.                

• Корпусні (стандартні, професійні) відеокамери.               

• Купольні відеокамери.               

• Швидкісні купольні відеокамери .                  

• Міні-відеокамери : модульні, у квадратному корпусі, у циліндричному 

корпусі, у нестандартному корпусі.                

Обробка і запис пристрою - цифрові відеореєстратори (DVR, мережеві 

відеореєстратори ), захоплення відео плата , відеосервери - дозволяють 

обробляти потоки відеоінформації , отриманої від декількох відеокамер, 

аналізувати відеопотоки , записувати їх і публікувати їх в заданому форматі на 

монітор і на локальна або глобальна мережа для віддаленого перегляду. Вони 

також дозволяють записувати (з подальшим відтворенням) зображення (як 

безпосередньо з відеокамери, так і з пристроїв обробки). Сучасні системи 

відеоспостереження зазвичай використовують звичайні накопичувачі 

жорсткого диска (HDD) для зберігання та зберігання відеоінформації та, маючи 

велику кількість інформації, накопичувачі, інтегровані в RAID.              

Комп'ютерні монітори зараз використовуються як пристрої відображення 

інформації для систем відеоспостереження, а перегляд відео чи відео на 

моніторі комп’ютера або мобільному телефоні організовується за допомогою 

прикладної програми або веб- браузера. Особливо популярні програми 

відеоспостереження для Android та iOS .           
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Дуже важливою складовою будь-якої системи відеоспостереження є носій 

передачі сигналу - кабельна мережа та підсистема живлення. При будівництві 

системи спостереження використовується система кабельних технологій IP, 

заснована на принципах локальної мережі (LAN) і може використовувати різні 

фізичні носії для передачі інформації - мідний кабель "крученої пари", 

оптичний кабель, бездротова мережа WiFi тощо . Традиційно, кабель живлення 

може бути використаний для живлення відеокамер, але потужність Ауер 

локальних мереж технології (POE) , де харчування і дані передаються по одній 

парі кабелю, набирає популярність в останній час . Передача відео з аналогової 

або HD відеокамери на пристрій обробки традиційно проводиться за 

допомогою коаксіального кабелю 75 Ом, таких як PK-75, RG-6 або RG-59, але 

найбільш прогресивним є використання кабелю з крученою парою зі 

скрученою парою - пари пристроїв для передачі відео                  

Найчастіше, якість компонентів відеоспостереження та обладнання і 

енергетичних запасів залежить від якості системи відеоспостереження в цілому, 

так як кінцеві пристрої - відеокамери, відеореєстратори, відеореєстратори 

(якщо ви звичайно не використовувати Noname або псевдовипадкових 

обладнання ) мають дуже хороші показники - наприклад, наше вживане 

обладнання. відомих брендів, таких як Hikvision і Dahua . Насправді, при 

передачі відео на відстань і виникають інженерні проблеми для побудови 

якісної системи відеоспостереження, тобто перший план при проектуванні та 

впровадженні системи відеоспостереження - це вибір середовища передачі, 

грамотний розрахунок кабельну чи бездротову мережу, враховуючи постійно 

зростаючу роздільну здатність відео та обробку відео.          

Кнопка тривоги 

Що таке кнопка тривоги? Кнопка тривоги - це пристрій, який дозволяє 

телефонувати за допомогою лише одним натисканням пальця. Встановлення 

кнопки тривоги часто вимагається як корисне доповнення до сигналізації про 

взлом. Звичайні сигнали про охорону, як правило, покликані забезпечити 

недоступність охоронюваного об’єкта під час відсутності власника 
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(співробітників, охоронців, відвідувачів, агентів). А наявність такої кнопки 

значно розширює функціональність охоронних систем, дозволяючи 

уповноваженим особам, розташованим на об’єкті, в будь-який час непомітно 

для інших звертатися за допомогою. За бажанням замовника кнопку тривоги 

можна встановити як окрему систему, тому що для того, щоб вона працювала, 

наявність наявної сигналізації безпеки не потрібна.      

Принцип роботи кнопки тривоги такий: у разі активації сигнал тривоги 

негайно передається на консоль безпеки, а об’єкт залишає сильних хлопців в 

оперативних групах мобільного реагування, які прибиратимуть та 

затримуватимуть порушників миру і закон. Це може знадобитися у фінансових 

компаніях, нічному житті, на автозаправних станціях, магазинах, організаціях, 

пов'язаних з великими матеріальними активами, грошима, великою кількістю 

відвідувачів та високими факторами ризику.  

Які типи кнопок тривоги та де встановити кнопку тривоги 

Залежно від форм- фактора та способу активації класифікація така:   

1. Стаціонарні - встановлюються в спеціально відведеному місці, в найближчій 

доступності для працівника, який міг би його активувати               

1.1. Стаціонарний з ручною активацією - безпосередньо у вигляді кнопки. Цей 

вид є найпопулярнішим                

1.2. Стаціонарний з активацією стопи - у вигляді педалі. Дозвольте абсолютно 

непомітно, щоб інші клацнули по ньому. Наприклад, в банку або в обмінному 

пункті тривожні сигнали, що не зловмисники, можуть врятувати життя.                 

2. Мобільний - виготовляється у вигляді невеликого брелока , що носиться з 

собою. Їх використовують, коли потрібно для експлуатації на відносно великих 

заповідних територіях у будь-якій їх точці. Часто використовується 

співробітниками фізичної безпеки під час регулярних патрулювання об'єкту на 

патрульних маршрутах.                   

Вартість встановлення та підключення кнопки тривоги до консолі безпеки 

не відрізняється від зависокої вартості і становить лише кілька тисяч гривень, 

але це може значно підвищити загальний рівень безпеки. Щомісячна 
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абонентська плата також низька - кілька сотень гривень. Погодьтеся, це досить 

скромна плата за безпеку і спокій. Склад системи надзвичайно простий: кнопка 

і сама панель управління. А щоб мати можливість ним користуватися, не 

потрібні спеціальні знання та навички.     

 

3.2 Безпека 

 

Захист від протікання води 

Важко уявити сучасний будинок без гарячої та холодної води. Вода, 

безсумнівно, є найважливішою перевагою цивілізації, якої не можна 

обійтися. Однак у разі надзвичайної ситуації або через нашу недбалість 

жорстокий елемент може завдати нам чимало клопоту. У кращому випадку 

відновлюйте шкоду, заподіяну власною власністю. Найгірше, що це завдає шкоди 

сусідам нижніх поверхів, що не лише великі фінансові витрати, а й багато 

витрачених нервів та часу, особливо якщо мова йде про судові процеси. Було б 

чудово, за нашої відсутності, не думати і не хвилюватися про те, чи забули ми 

закрити кран? або в якому стані наші труби? Більшість із цих питань актуальні під 

час канікул, коли ми тривалий час відсутня і не можемо прийти перевірити 

все. Звичайно, я хотів би спокійно відпочивати, а не чекати дзвінка сусідів, які 

кричали "Ви затопили нас!" Як убезпечити себе від таких неприємностей?            

Не секрет, що давно існує інтелектуальна система «розумного дому», 

відповідальна за безпеку будинку та комфорт його власників. Але що робити, 

якщо дороге обладнання для автоматичного управління будинком не може собі 

дозволити? Ми пропонуємо вам захист від води та повені. Захист від повені та 

витоку води - це набір інтелектуальних пристроїв для контролю системи 

водопостачання та запобігання витоку води. Сьогодні існує кілька подібних 

систем, але їх основні компоненти принципово схожі.     
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Який принцип дії захисного комплексу від витоку води, і з яких елементів 

складається: 

• Перший пристрій - це детектор витоку води, який фіксує воду. Цей елемент 

встановлюється там, де можлива поява води - на кухні, ванних кімнатах або 

приміщеннях (під батареями центрального опалення ). Простіше кажучи, слід 

звернути увагу на ті ділянки квартири чи будинку, де розташовані труби гарячої 

та холодної води. Як тільки вода потрапляє в датчик, його контакти закриваються 

і він передає сигнал наступному елементу - центральному блоку 

управління.                     

 • Центральний блок (контролер) - це міні-комп'ютер, підключений до всіх 

елементів системи і призначений для прийому сигналів від датчиків витоку та 

перекриття силових кранів на водопровідних трубах. Коли вода потрапляє в 

датчик, контролер отримує сигнал про "витік води" і закриває підключені до 

нього електромеханічні крани, а також видає звуковий сигнал "аварійного" через 

вбудований зумер.                

• Кульові крани з електричними приводами, що врізаються в труби центрального 

водопроводу, після отримання аварійного сигналу від блоку управління 

автоматично блокують проходження води на кілька секунд. Амортизатори крана 

перекриваються автоматизованою моторною системою.                

Якщо ви забудете скрутити кран, зносити або засмітити труби, і почнете 

протікати, пошкоджений гнучкий шланг з пральної машини для зливу та подачі 

води, захисний комплекс автоматично відключить подачу води у систему 

водопостачання і подати тривогу. Вам доведеться усунути причину і знову 

ввімкнути систему. Установка системи можлива навіть тоді, коли оздоблення 

приміщень вже завершено, і немає можливості проводити провідні з'єднання всіх 

компонентів. Існує повний набір усіх компонентів системи на радіосигналі, що 

використовує резервний акумулятор.      

Люди в сучасному світі все частіше віддають перевагу електричним плитам 

та котлам, і це можна виправдати , переглянувши статистику вибухів та пожеж, 
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які здебільшого походять від витоків газу. Усі неприємні речі щодо витоків газу у 

вашому будинку можна запобігти за допомогою датчика витоку газу.    

Система витоку газу 

Детектори витоку газу можуть своєчасно виявляти витоки газу та миттєво 

відключати джерело газу в приміщенні, а також передавати тривогу на 

центральну консоль безпеки або вмикати світлову чи звукову сигналізацію. 

Датчики витоку газу можуть контролювати наявність у повітрі різних 

горючих газів (природного газу, побутового газу, бутану, пропану тощо). Датчик 

витоку газу може бути провідним і бездротовим, де можлива швидка установка. У 

розумному будинку газовий датчик працює спільно з іншими приладами.   

 

Рис 3.8 – Датчик витоку газу 

 

Принцип роботи датчика - каталітичне згоряння на мініатюрній котушці 

датчика. Якщо молекули горючих газів (метану, пропан-бутану) проникають у 

повітря, то починається процес горіння на нагрітій котушці з наявністю 

каталізатора, в результаті опір котушки змінюється негайно, що спричиняє роботу 

гучний звук (протягом однієї хвилини) та зовнішній сигнал. і автоматичний 

сигнал видається контактами реле.    
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Потрібно встановити датчик витоку газу в декількох метрах від котла, 

газової плити, колонки та іншого газового обладнання. Вибір місця розташування 

датчика витоку найкраще, місце розташування також може залежати від типу 

газу, який потребує захоплення датчика витоку.  

Таким чином, датчик може бути розташований не тільки на кухні, але і в 

гаражі, де датчик зможе подавати сигнал, коли концентрація оксиду вуглецю 

може стати вже небезпечною для життя людини. Датчик напруги 220В 

живиться. Вихід сенсорно-сигнального пристрою може бути включений в сигнал 

тривоги або підключений до газових клапанів. Дуже зручний варіант, коли датчик 

витоку підключений до системи сигналізації gsm .      

Пожежна безпека 

Пожежна безпека реалізується завдяки включенню в архітектуру комплексу 

складного комплексу датчиків температури та диму. Комплекс цих пристроїв 

спільно стежить за ситуацією в будинку. Встановлюючи пожежу чи дим у 

приміщенні, система автоматизації та диспетчеризації протипожежного захисту 

блокує подачу електроенергії та включає вентиляцію.   

За допомогою цих заходів безпека розумного будинку знаходиться під повним 

контролем. 
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4 ПІДБІР КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ РОЗУМНОГО ОФІСУ 

 

Рис 4.1 – схема розумного офісу 

 

Таблиця 4.1 розрахунок вартості проекту розумного офісу 

Марка, модель Функція Ціна, 

грн 

Кількість, 

шт 

сумма 

 Fibaro home center 2 

fib_homec2 

Контроллер 18499 1 18499 

Fibaro dimmer 2 fgd-212 Димер 1849 3 5547 

Fibaro relay switch fibefgs-

212 

Реле 1750 3 5250 

Fibaro door/window sensor 2 

fgdw-002-1 

Датчик відкриття 

дверей і вікон 

1549 21 32529 

Fibaro flood sensor fgfs-101 Датчик протікання  1849 3 5547 

ZW-IRR v1 Іф повторювач 2246 7 15722 

Secure srt322 с регулятором Термостат  3524 5 17620 
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Broadlink dooya dt360 Wi-fi 

електрокарніз 

4920 13 63960 

Danfoss z-wave для 

m30x1.5 

Термостат на 

батарею 

2066 5 10330 

Fibaro motion sensor fgms-

001 

Мультисенсор 1799 9 16191 

Fibaro universal binary 

sensor fgbs-001 

Універсальний 

бінарний датчик  

1249 4 4996 

Tsf-001 Термометр 99 10 990 

Z-wave aeotec smart switch 

6 

Розумна розетка 1799 10 17990 

   сумма 

вартості 

обладнання 

215171 

  

Відеоспостережен

ня 

   

Hikvision DS-7716NI-

I4/16P 

Відеореєстратор 17200 1 17200 

Hikvision DS-2CD1021-I ІP відеокамера 1800 3 5400 

Hikvision DS-

2CD1731FWD-IZ 

ІP відеокамера 4 536 9 40824 

 Hikvision ds-2cd6362f-iv ІP відеокамера 15 

960 

1 15960 

Western Digital Purple 8TB 

256MB 7200rpm 

WD82PURZ 3.5" SATA III 

Жорсткий диск 6112 4 24448 

   вартість 

відеоспосте

103832 
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реженння 

   загальна 

вартість 

319003 

 

Контроллер fibaro home center 2 fib_homec2 

• Контролер з безпроводним стандартом звязку Z-Wave; 

• У контролері є запис відновлення, що містить з резервну копію унікальних 

даних; 

• Контролер розрахований на самостійну установку, яка не викличе складнощів: 

все що потрібно підключити - це шнур живлення і мережевий Ethernet-кабель; 

• Пристрій готовий до роботи лише через 2 хвилини після підключення до 

розетки; 

• захищена розширенням система розширення Smart Home, яка дозволяє 

постійно використовувати додаткові функції для підключення нових 

технологій; 

• Контролер об'днує в єдиному «командному центрі» системи безпеки і 

відеоспостереження, контролю мікроклімату, освітлення, управління дверима, 

воротами і вікнами, мультимедійну систему домашнього кінотеатру; 

• Для запобігання нештатних ситуацій контролер отримує інформацію від 

датчиків диму, витоків газу, протікання води, руху, удару, відкриття дверей, 

контролю температури і вологості; 

• Можливе використання «сценаріїв», коли після натискання однієї кнопки 

відбувається запрограмована послідовність певних подій; 

• Контролер здатний працювати з комбінованими датчиками; 

• Різноманітність засобів управління «Розумним домом»: від звичайних 

вимикачів і пультів дистанційного керування до графічного інтерфейсу на 

планшеті або смартфоні; 

• Робота з мобільними пристроями iOS і Android. 
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Димер fibaro dimmer 2 fgd-212 

Димер може бути підключений до 3-х або 2-провідних проводів без нейтрального 

проводу. Пристрій здатний вимикати живлення або регулювати яскравість за 

допомогою перемикача як локально, так і віддалено за допомогою бездротового 

зв’язку з контролером Z-Wave. За допомогою інтелектуального регулювання 

затемнення регулювання яскравості підсвітки легко пов'язується з кількістю 

натискань на перемикач. Наприклад, одним дотиком - увімкнути м’яку підсвітку, 

подвійним - максимальну яскравість і т . Д. Диммер підтримує функцію плавного 

запуску. Плавне вмикання продовжує термін служби лампи.           

Особливості та особливості 

• використовується для регулювання яскравості; 

• дистанційний контроль яскравості; 

• гнучка настройка кнопок перемикачів; 

• Зміна швидкозабутого, яскравого та максимального рівнів яскравості; 

• Висока вантажопідйомність; 

• Ви можете встановити традиційну диммерну коробку і зробити її з розумним 

керуванням радіо для використання протоколу Z-Wave; 

• Легко підключити до звичайної розетки; 

• Працюйте з широким спектром ламп для досягнення яскравості: лампи 

розжарювання, галогену та світлодіодного керування; 

• працювати перемикачем для ламп, які не використовують контроль яскравості; 

• Функція плавного старту; 

• Підтримка автоматичного відключення таймера; 

• захист від перегляду та короткого замикання; 

• автоматичне відключення під час перегріву; 

• сигнальне реле Z-Wave для всіх розумних домашніх пристроїв; 

• маршрутизація пакетів для автоматичної конфігурації Z-Wave; 

    Максимальна відстань між диммером та бездротовим контролером або 

ретранслятором Z-Wave становить до 50 м в межах прямого поля зору і до 30 м в 

приміщенні.Принцип роботи пристрою: коли сигнал надходить від комутатора, 
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датчик управління або контролер Z-Wave спрацьовує реле. Управляючи 

контактами комутації, реле здатне керувати вмиканням та вимиканням різних 

електричних приладів та інших виконавчих елементів «Розумного дому». 

Релейним модулем можна керувати різноманітні датчики та пристрої в мережі Z-

Wave - пульти дистанційного керування, брелки, кнопки, вимикачі, сенсорні 

консолі. А також виконувати складні команди скриптів, задані центральним 

контролером Z-Wave.      Fibaro relay switch fibefgs-212 

Функції та особливості 

• використовується для включення та вимкнення електричних приладів; 

• відновлення комутаційного обладнання включення / вимикання потужністю 

до 3 кВт; 

• завдяки мініатюрному корпусу він встановив установку в стандартній 

європейській розетці; 

• Встановіть з'єднання, яке можна підключити до джерела живлення; 

• Металеві деталі використовуються при монтажі антени; 

• переробляти електроприлади, які були підключені до їх першого джерела, 

коли була встановлена конструкція; 

• Щоб замовити модуль, реле встановлено для роботи з моностабільними 

вимикачами повернення. Підключивши класичну демонстрацію стабільності бі-

стабільності, спочатку переконайтесь, що всі релейні контакти відкриті. Тісні 

контакти, що включають вилки Z-Wave; 

• низька здатність керувати не тільки комутаторами, але й використовувати 

різні компоненти управління з підтримкою Z-Wave: контролери, консолі, 

брелки, кнопки, сенсорні панелі, людські датчики; 

• часто реагує на обладнання, використовуючи найдешевші дані, які 

використовуються з декількома повторювачами, не перевищує 2 секунди, і це 

техніка, яка відповідає тим, хто часто перебуває на полиці; 

• використовується як сигнал ретранслятора в системі Z-Wave для 

обслуговування поставлених датчиків; 
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• реалізує маршрутизацію пакетів Z-Wave для автоматичної конфігурації 

мережі; 

• сумісний із ширшим обладнанням Z-Wave; 

Fibaro door/window sensor 2 fgdw-002-1 

Датчик сигналізує про відкриття двері чи вікна за допомогою бездротового 

протоколу Z-Wave. Датчик складається з двох частин - магніту та блоку з 

тростинним перемикачем. Магніт кріпиться до рухомої частини вікна або дверей. 

Блок кріпиться навпроти магніту на дверній або віконній рамі. Обидві частини 

пристрою можна легко закріпити гвинтами або двостороннім скотчем. Датчик 

заснований на властивостях очеретяного вимикача - елемента, який закриває 

ланцюг при впливі на постійне магнітне поле. У нормальному стані датчика 

магніт знаходиться поруч, і блок очеретного вимикача закриває ланцюг. Як тільки 

двері або вікно, на якому встановлений магніт, відкриваються - магніт відходить 

від очеретяного перемикача, очеретяний перемикач відкриває електричну ланцюг 

і спрацьовує датчик, передаючи сигнал тривоги на контролер Smart Home через Z 

-Wave бездротовий протокол. 

Функції та особливості 

• Бездротовий датчик легко встановлюється на двері, вікна, ворота чи жалюзі, 

не вимагаючи спеціальних навичок монтажу; 

• Датчик білого кольору та виконаний із сучасним дизайном, тому він добре 

вписується в інтер’єр кімнати; 

• Датчик призначений для використання в приміщенні; 

• Підтримується будь-якими контролерами розумного дому Z-Wave; 

• автономний акумулятор ER14250; 

• контролер Z-Wave Smart Home необхідний для регулювання роботи датчика; 

• Підтримка зовнішнього датчика температури дроту DS18B20; 

• відстань між магнітом і блоком перемикача очерету в нормальному 

«закритому» стані не більше 5 мм; 

Fibaro flood sensor fgfs-101 
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Рис 4.2 - бездротовий датчик виявлення протікання води  

 

Бездротовий датчик виявлення витоку води призначений для виявлення 

затоплення в приміщенні. Детектор опускається на підлогу, і коли вода потрапляє 

на ніжки пристроїв, контакти закриваються і видається сигнал тривоги. Датчик 

здатний по електронній пошті надсилати сигнал небезпеки від повені до 

центрального контролера Z-Wave, включати вбудовану або зовнішню сирену, 

сигналізувати про аварійну ситуацію шляхом зміни кольору світлодіодної 

підсвітки. Прилад має водонепроникний корпус. Коли приміщення затоплене, 

датчик не тоне, а плаває у воді. Перевагою датчика є можливість встановити його 

на нерівній поверхні завдяки телескопічним ніжкам. Невеликий пристрій можна 

випадково перемістити ногою. Датчик можуть переміщувати домашні тварини 

або діти. Зсув може порушити зв'язок з контролером або залишити пристрій 

подалі від можливих витоків. Це не дозволить датчику виконувати свої функції. 

Тому будь-яка спроба зміни положення пристрою запускає вбудований датчик 

нахилу, і контролер надсилає повідомлення про зміну місця розташування - це 

дозволяє своєчасно повернути пристрій на місце. До пристрою може бути 

підключений другий провідний датчик для більш надійного та розширеного 

управління потоком води. Вбудований датчик температури здатний контролювати 

роботу системи опалення підлоги і навіть слугувати пожежною сигналізацією у 

разі різкого підвищення температури. Тому будь-яка спроба зміни положення 

пристрою запускає вбудований датчик нахилу, і контролер надсилає 

повідомлення про зміну місця розташування - це дозволяє своєчасно повернути 
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пристрій на місце. До пристрою може бути підключений другий провідний датчик 

для більш надійного та розширеного управління потоком води. Вбудований 

датчик температури здатний контролювати роботу системи опалення підлоги і 

навіть слугувати пожежною сигналізацією у разі різкого підвищення температури. 

Тому будь-яка спроба зміни положення пристрою запускає вбудований датчик 

нахилу, і контролер надсилає повідомлення про зміну місця розташування - це 

дозволяє своєчасно повернути пристрій на місце. До пристрою може бути 

підключений другий провідний датчик для більш надійного та розширеного 

управління потоком води. Вбудований датчик температури здатний контролювати 

роботу системи опалення підлоги і навіть слугувати пожежною сигналізацією у 

разі різкого підвищення температури. 

Функції та особливості 

• Виявляє витік води та контролює температуру; 

• Датчики витрати - сухий контакт, 2 шт. (25 мА); 

• простий в установці та налаштуванні без спеціальних знань та інструментів; 

• може розміщуватися на нерівній поверхні через телескопічні ніжки; 

• живиться від акумулятора або підключається до постійного джерела живлення 

12 або 24 В; 

• працює від акумулятора близько 2,5 років; 

• можливий другий датчик протікання води; 

• Завдяки золоченим корозійно-стійким контактам індикатор завжди визначає 

наявність води. Відправляючи сигнал на контролер Z-Wave, датчик може 

ініціювати автоматичне відключення подачі води, встановлене електромагнітним 

клапаном, встановленим у системі водопостачання; 

• при затопленні плаває у воді, не тоне; 

• вбудована звукова сирена, можливість використання більш потужної зовнішньої 

сирени; 

• розпізнає спробу переміщення та надсилає повідомлення контролеру Z-Wave; 

• Вбудований датчик температури може використовуватися для регулювання 

обігріву теплої підлоги, для повідомлення про неприпустиме зниження 
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температури підлоги в мороз, для спрацювання пожежної сигналізації у разі 

різкого підвищення температури; 

• світлодіодний індикатор вказує на зв’язок з контролером, витік води та різкі 

коливання температури; 

• має захист від несанкціонованого відкриття корпусу, вигнання або спроби 

руйнування; 

• використовує 868 МГц для передачі сигналу, що не вимагає ліцензії на 

використання; 

• Програмне забезпечення датчика автоматично оновлюється бездротово, не 

вимагаючи втручання користувача. 

Повторювач ІЧ команд. 

Прилад призначений для управління пристроями з інфрачервоними (ІЧ) пультами 

дистанційного керування. У режимі навчання пристрій може запам'ятовувати в 

незалежну пам'ять п'ять довільних ІК команд, і потім, в робочому режимі, 

перенаправляти їх по зовнішній команді (інтерфейс зовнішнього управління - 

«сухі контакти»). 

 

Рис 4.3 – Повторювач ІЧ команд 

Термостат Secure SRT322 з регулятором використовується для контролю і 

регулювання оптимальних температурних параметрів в приміщенні. Пристрій 

повністю сумісний з бездротовою технологією «Розумного будинку» Z-Wave, 

хоча може працювати і абсолютно автономно. 

Принцип роботи наступний: термостат визначає температуру повітря в 

приміщенні (рекомендована висота установки термостата 1,5 м) і по бездротовому 
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протоколу Z-Wave передає інформацію про необхідність підвищити або знизити 

температуру в приміщенні. Оптимальна температура для приміщення 

визначається користувачем вручну, і може варіюватися від + 5 ° С до + 30 ° С з 

кроком зміни в 1 ° С. Отримавши сигнал від термостата, регулятор за допомогою 

реле включає або відключає бойлер, котел чи інший тип обігрівача. Відповідно, 

температура в приміщенні змінюється відповідно до стану нагрівальних приладів. 

Термостат, використовуючи бездротовий протокол Z-Wave, здатний транслювати 

сигнали про зміну температури в приміщеннях «Розумного будинку» на 

центральний контролер для створення загальної картини температурного режиму 

в будинку. 

Термостат і регулятор пристосовані для установки на стіні. Бездротовий 

термостат харчується від 2-х батарейок ААА, зарядка яких вистачає приблизно на 

2 роки роботи. Регулятор підключається до електричної проводки будинку. На 

регуляторі є три кнопки: включити, вимкнути і підключитися до мережі Z-

Wave. Включення кнопок дублюється світлодіодною індикацією. 

Термостат Secure SRT322 з регулятором 

 

Рис 4.4 - Secure SRT322 

 

Функції та особливості 

 Бездротовий термостат Secure SRT322 легко встановлюється і налаштовується 

без спеціальних знань; 
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 Монтаж блоку регулятора потрібно проводити з урахуванням запобіжних 

заходів по роботі з електропроводкою; 

 Потужність підключеного до регулятора нагрівального обладнання не повинна 

перевищувати 1500 Вт; 

 Підключення регулятора до мережі Z-Wave відповідної кнопкою потрібно 

провести обов'язково, тільки так він зможе встановити зв'язок з термостатом; 

 Точність вимірювання температури термостатом заявлена +/- 0,5 ° С; 

 Користувач може задати бажану температуру в приміщенні в межах від + 5 ° С 

до + 30 ° С з кроком зміни в 1 ° С; 

 Відстань між термостатом і регулятором, датчиком-ретранслятором або 

централлю може досягати 30 м в умовах прямої видимості і до 10 м - в 

приміщенні; 

 Пристрої для обміну інформацією використовують радіочастоту 868 МГц, що 

не вимагає ліцензію на використання; 

 Термостат інформує на власному LCD екрані і повідомляє контролеру Z-Wave 

про заряд батарей, що полегшує своєчасну заміну джерел живлення; 

 Пристрій працює з усіма контролерами «Розумного будинку» Z-Wave; 

 Термостат може працювати з регулятором абсолютно автономно, навіть якщо в 

будинку немає інших пристроїв Z-Wave. 

Термостат 

 Область контролю температури: + 5 ° С - + 30 ° С; 

 Точність вимірювання температури: +/- 0,5 ° С; 

 Частота каналу бездротового радіозв'язку: 868 МГц; 

 Харчування: 2 батарейки ААА; 

 Матеріал корпусу: пластик; 

 Ступінь захисту: IP 30; 

 Діапазон робочих температур: 0 ° С - + 40 ° С; 

 Розміри: 86 х 86 х 36,25 мм; 

регулятор: 

 Живлення: мережа 230В / 50Гц; 
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 Допустиме навантаження контактної площадки: 3А / 230В; 

 Допустима імпульсна навантаження: до 1500 Вт; 

 Матеріал корпусу: пластик; 

 Ступінь захисту: IP 30; 

 Діапазон робочих температур: 0 ° С - + 40 ° С; 

 Розміри: 86 х 86 х 36,25 мм; 

Підсумок 

Термостат Secure SRT322 з регулятором дуже зручний елемент "Розумного 

будинку", так як він повністю позбавляє від рутинного ручного контролю і 

регулювання оптимальних температурних параметрів в будинку, які в свою чергу 

часто залежні від швидко мінливих зовнішніх погодних умов. 

WI-FI електрокарніз BROADLINK DOOYA DT360 

 

Рис 4.5 – Електрокарніз 

 

Пристрій підключається до вашої домашньої мережі Wi-Fi і готовий 

працювати відразу. Не потрібен додатковий контролер - карнизи працюють 

повністю автономно. Вся взаємодія відбувається через безкоштовний мобільний 

додаток e-Control від Broadlink. Можливість створення сценаріїв для роботи з 

іншими пристроями Broadlink. Прилад виготовлений для індивідуальних 

вимірювань: можливість вибору потрібної довжини карниза, напрямної та при 

необхідності вигину карнизу. 
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Функції та особливості 

• Використовується для дистанційного керування шляхом відкривання та 

закривання штор; 

• працює на 2,4 ГГц 802.11b / g / n бездротового стандарту Wi-Fi; 

• Керується дистанційним керуванням (в комплекті) або за допомогою 

безкоштовного мобільного додатку 

• функція Light Touch; 

• Максимальна вага штор: 50 кг; 

• живиться від 100-240В, 50 / 60Гц; 

• Потужність: 45 Вт. 

Термостат на батарею Danfoss Z-wave для M30x1.5 / RA клапанів DAN_LC-13 

Принцип роботи 

Термостат на батарею Danfoss Z-wave для M30x1.5 / RA клапанів DAN_LC-

13 - пристрій, призначений для регулювання і підтримки заданої температури в 

приміщенні. Може управляти нагрівальними приладами, оснащений 3 кнопками 

управління, а також може управлятися дистанційно. Виконаний у вигляді 

термостатичною головки. Має функцію захисту від дітей. 

Вмонтований терморегулятор не вимагає використання спеціальних пристроїв і 

застосовується на радіаторних клапанах M30 x 1,5. Підтримує до 9 розкладів 

роботи пристрою. При різкому стрибку рівня температури в приміщенні здатний 

закрити клапан радіатора. Живиться від вбудованої батареї до 2 років без заміни. 

 

Рис 4.5 – Термостат на батарею 
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Функції та особливості 

• Призначений для регулювання та підтримки заданої температури в 

приміщенні; 

• на радіаційних клапанах M30 x 1.5 не застосовуються спеціальні 

інструменти; 

• сумісний із ширшим обладнанням Z-Wave (радіочастота 868,42 МГц);При 

різкому стрибку рівня температури в приміщенні - закриває клапан 

радіатора; 

• Живиться від вбудованої батареї до 2 років без заміни; 

• Підтримує до 9 розкладів.; / Li> 

• Захист від дітей; 

• Режим економії на час відпустки. 

Датчик руху FIBARO 

Оскільки датчик мультисенсорний, окрім визначення руху, він знає набагато 

більше. Вбудований датчик вимірює температуру навколишнього повітря і змінює 

колір освітлення «очей» датчика залежно від нього. Оптимальна температура - 

близько 21 ° C - датчик світиться зеленим кольором, температура опустилася 

нижче 19 ° C - підсвітка загорілася синьою, зросла до 29 ° C - датчик загориться 

оранжевим оранжевим кольором. Однак ви можете налаштувати колірну палітру 

самостійно. Таким чином, навіть просто подивившись на датчик, ви дізнаєтеся 

комфорт або мікроклімат в будинку. 

Вбудований акселерометр попередить вас, якщо хтось хоче перенести датчик 

з фіксованого місця. Це можуть бути просто немічні діти та зловмисник, 

«дивлячись» на будинок.Крім того, датчик можна використовувати для обліку 

власників будинків і навіть контролювати, як довго вони там є. Якщо у дітей 

вечірка у відсутності батьків, вони можуть це легко дізнатись. 



64 
 

Особливості та особливості 

• призначені для виявлення присутності та переміщення людей у приміщенні; 

• визначає рух до 7 м з досяганням 120 °; 

• чутливість датчика регулюється залежно від місця; 

• не працює на переміщення неживих предметів; 

• Датчик легко встановлюється та налаштовується без спеціальних знань; 

• Можна кріпити до стіни або стелі; 

• сучасний і стильний дизайн датчика ідеально впишеться в домашній 

інтер’єр; 

• Датчик виявить несанкціоновані спроби видалення за допомогою 

вбудованого акселерометра; 

• працює з системою Smart Home через бездротовий протокол Z-Wave; 

• робоча частота 869 МГц не вимагає ліцензування; 

• Відстань від датчика до контролера або найближчого приладу Z-Wave має 

бути не більше 50 м в прямій зорі і не більше 30 м в приміщенні 

• Вбудовані додаткові датчики: температура, світло, вібрація; 

• вбудований датчик температури дозволяє контролювати оптимальний 

мікроклімат у приміщенні та контролювати його за допомогою системи Smart 

Home; 

• Вбудований датчик вібрації передаватиме тривожну інформацію, якщо 

трапиться землетрус чи сусідній землетрус, що спричинить бурхливі земляні 

роботи, які можуть загрожувати будівлям; 

• При виявленні руху датчик може ініціювати команду через систему Smart 

Home негайно увімкнути світло та розпочати запис відео з камери, що в свою 

чергу здатне віддалено надсилати відеофайл через Інтернет або надсилати 

зображення або повідомлення тривоги на мобільний телефон. Повідомте 

вбудованому датчику світла, що камера спостереження потребує освітлення 
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• Можна поєднувати датчики в офісі та вдома в одній системі. Коли датчик 

руху в офісі виявить, що людина пішла, система Smart Home почне готуватися 

до приїзду власника - кондиціонувати приміщення, активувати систему 

опалення тощо; 

• встановивши два датчика руху з обох боків від вхідних дверей, легко 

автоматично підрахувати прибуття людей; 

• Мультидатчик працює автономно до 3 років на 1 батареї CR123A; 

Універсальний бінарний датчик FIBARO UNIVERSAL BINARY SENSOR 

FGBS-001 

 

Рис 4.6 - датчик FIBARO 

Сенсор передбачає можливість підключення до 4-х температурних датчиків 

Dallas DS18B20. Температурними датчиками, підключеними до сенсора, можна 

вимірювати температуру в кімнатах, підсобних приміщеннях, на вулиці і т.д. 

Якщо говорити про бізнес-використанні, то Fibaro Universal Sensor легко 

інтегрується в існуючу охоронно-пожежну систему, системи СКУД або СКС. 

Функції та особливості 

 Використовується для підключення будь-яких дротяних датчиків до системи 

"розумного будинку" Z-Wave; 

 2 входи для підключення датчиків; 

 2 виходи (сила споживаного струму до 150 мА); 
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 Гнучка інтеграція в систему охоронно-пожежної сигналізації, СКУД і СКС; 

 Підтримка до 4-х датчиків температури Dallas DS18B20; 

 Невеликі розміри корпусу полегшують потайний монтаж; 

 Ретрансляція сигналів протоколу Z-Wave для інших пристроїв розумного 

будинку; 

 Маршрутизація пакетів для автоматичної конфігурації мережі Z-Wave; 

 Максимальна відстань між Fibaro Universal Sensor і бездротовим контроллером 

Z-Wave або датчиком-ретранслятором становить до 50 м в межах прямої 

видимості і до 30 м - в приміщенні; 

Датчик температури - Z-Wave 

 

Датчик температури TSF-001 являє собою цифровий термометр з можливістю 

програмування (дозвіл від 9 до 12 біт). Датчик призначений для вимірювання 

температури в будинках або офісах. Точність вимірювання температури 

становить ± 0,5C в діапазоні від -10 до 85 градусів. Датчик температури TSF-

001 має невеликі розміри і тому може бути розміщений в будь-якому місці. На 

додаток до цього, кожен датчик може бути асоційований з 64-бітовим 

кодом. Саме тому існує можливість підключення декількох датчиків до однієї 1-

Wire лінії. 

Розумна розетка Z-Wave Aeotec Smart Switch 6  

Рис 4.6 - Розумна розетка Z-Wave Aeotec Smart Switch 6 

 

 



67 
 

Принцип роботи 

Розумна розетка Z-Wave Aeotec Smart Switch 6 призначена для віддаленого 

управління будь-яким приладом, який включений в неї. Працює в зв'язці з 

контролером по бездротовому протоколу Z-Wave (868.42 МГц). 

Корпус розетки виконаний з міцного пластику білого кольору, не мазкий і має 

гарний сучасний дизайн. Вилка та розетка мають стандартні євро-роз'єми. Для 

роботи смарт-розетка вставляється в стандартну євро-розетку, не вимагаючи 

монтажу проводки або ремонтних робіт. На корпусі розташований триколірний 

світлодіод, що інформує про зміну потужності енергоспоживання 

пристроїв. Оснащена вбудованим USB-портом для одночасної роботи і зарядки 

гаджетів. 

     Дистанційне керування реалізується при наявності контролера Z-Wave через 

безкоштовне мобільний додаток на будь-якому смартфоні, що працює на 

операційній системі Android або iOS. Управління може бути як ручним, так і 

автоматичним: за розкладом, таймером, днях тижня. Може брати участь у 

сценаріях роботи системи автоматизації. При використанні контролера доступ до 

системи надається фактично з будь-якої точки планети, де є інтернет. 

 Функції 

 Призначена для віддаленого управління управління будь-яким приладом, який 

включений в неї; 

 Моніторинг споживання енергії в реальному часі (V, A, W); 

 Підключається в стандартну євро-розетку (євро-роз'єми не вимагають 

перехідника); 

 LED індикатор інформує про зміну потужності енергоспоживання; 

 Вбудований USB-порт для одночасної роботи і зарядки гаджетів; 

 Працює по бездротовому протоколу Z-Wave (868.42 МГц); 

 Віддалене управління при наявності контролера Z-Wave зі смартфона або 

пульта; 

 Може виступати в ролі ретранслятора. 

Характеристики 
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 Споживання в режимі очікування: макс. 0.8 Вт; 

 Потужність USB порту: 5В / 1А; 

 Безперервна навантаження: 230В 50Гц, макс: 13А, 2990 Вт; 

 Миттєва навантаження: 230В 50Гц, макс: 16А, 4160 Вт; 

 Розпізнавання споживання приладу: не менше 2 Вт; 

 Точність вимірювання споживання: <300 Вт: + - 3 Вт / 300 Вт>: + -1%. 

 

4.2 Відеоспостереження 

 

Рис 4.7 16-канальний IP відеореєстратор Hikvision DS-7716NI-I4/16P( вид 

спереду) 

 

Рис 4.7 16-канальний IP відеореєстратор Hikvision DS-7716NI-I4/16P( вид ззаду) 
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Новий список промислових розсилок Hikvision - це 16-канальний 

відеореєстратор DS-7716NI-I4 / 16P, який працює з вдосконаленими 

відеокамерами IP до 12 Мп. Швидкість зберігання - 256 Мбіт / с. Із роздільною 

здатністю 8MP для 4 каналів інформації, що надходить або 16 каналів у форматі 

1080P. 

Основна перерозподільна модель представлена 16 незалежними 

інтерфейсами Ethernet (10/100 Мбіт / с) з технологією PoE, що забезпечує 

потужність. Максимальна потужність розміщення - 200 Вт. 

Ви налаштовуєте пристрій для екранного меню, будь-якого розширення 

потоку миші та передачі Ethernet (10/100/1000 МБ / с). Вдала модель з 

обладнанням відомих виробників є прийнятною. 

Архівні файли передаються з камер, що зберігаються на чотирьох сучасних 

24-ти дискових накопичувачах, що включають внутрішні порти SATA, а також 

доступні для використання через 2 роз'єми USB (2 USB 2.0 або 1 USB 3.0) або 

через подвійну мережу. Перемикання комп'ютера чи клавіатури здійснюється 

через порт RS232, а для роботи відеоприймача необхідні відеовиходи HDMI та 

VGA. Ротаційними камерами управляється через порт RS-485. Двосторонній 

гучний канал працює на вхідному гнізді RCA, також є 1 аудіо RCA. Для 

експериментального обладнання тривожні входи / виходи - 16/4. Електростанція 

AC100-240V з потужним розміщенням без жорсткого диска ≤20W. 

IP-камера Hikvision DS-2CD1021-I 

IP-циліндр DS-2CD1021-I Hikvision з високою функціональністю вимагає 

певного нагляду за безпекою об’єктів. 2MP зображення з розширенням CMOS 

датчика 1 / 2.8 "з прогресивним скануванням. Нерегульований об'єктив розміром 

2,8 мм або 4 мм або 6 мм у 105,8 ° або 83,6 ° або 55 ° відповідно. 

Щоб дійсно оцінити зміст нічного повідомлення, ви отримали день / ніч в 

інфрачервоному просторі з віддаленою зміною до 30 метрів. Передача та запис 

даних двома потоками передається на високошвидкісний диск у кодуванні H.264 

+, H.264 або MJPEG зі швидкістю 25/30 кадрів в секунду, а розподіл - перший 
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потік: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720; інші потоки: 704 × 576, 640 × 480, 352 

× 288, 352 × 240. 

Зв'язок через Ethernet доступний для розширення RJ45 (10M / 100M). 

Відкритий моніторинг функціональних камер, що дозволяє використовувати 

додаткові Hik-Connect або iVMS-4500 з мобільними пристроями. Можливе 

використання конфіденційності та режиму виявлення. 

Виробництво: постійний струм 12 В / <5 Вт або з технологією PoE. Білий 

корпус IP67, захищений від погодних умов, дозволяє використовувати зовнішній 

будівельний пристрій при температурі -30 ° C ~ + 60 ° C. 

Hikvision DS-2CD1731FWD-IZ 

 

Рис 4.9 - IP відеокамера DS-2CD1731FWD-IZ 

IP-кулачок IP-камери Hikvision DS-2CD1731FWD-IZ з високим 

функціональним рівнем - це якісне відеоспостереження безпеки на об'єктах. 

Зроблено 3 Мп зображення з 1/3 "CMOS-сенсором, що розширюється з 

прогресивним скануванням та регульованим фокусуванням 2,8-12 мм та 

діапазоном перегляду 108 ° -31 °. 

Щоб дійсно оцінити зміст нічного повідомлення, ви отримали день / ніч в 

інфрачервоному просторі з віддаленою зміною до 30 метрів. Двопотокова 
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передача та передача даних передається на жорсткий диск або мікро SD-карту 

об'ємом 128 ГБ, закодовані в кодуванні H.264 +, H.264 або MJPEG зі швидкістю 

та роздільною здатністю - перший крок: 20 кадрів в секунду @ (2304 × 1296), 

25/30 кадрів в секунду @ (1920 × 1080, 1280 × 720); інший потік: 25/30 кадрів в 

секунду @ (640 × 480, 352 × 288, 352 × 240). 

Зв'язок через Ethernet доступний для розширення RJ45 (10M / 100M). 

Камера має відео вихід BNC. Відкритий моніторинг функціональних камер, що 

дозволяє мобільні гаджети з додатковими додатками EZVIZ або iVMS-4500. 

Режим виявлення можливий. 

Виробництво: DC 12V / 11W або з технологією PoE. Білий металевий 

корпус зі ступенем металу, захищений від IP67 від атмосферного використання, 

можна забезпечити пристрій зовнішньої конструкції при температурі -30 ° C ~ + 

60 ° C.  

 Hikvision DS-2CD6362F-IV 

 

Рис 4.10 - купольна відеокамера Hikvision DS-2CD6362F-IV 

Мережева купольна відеокамера Fisheye Fisheye Hikvision DS-2CD6362F-IV 

дозволяє переглядати екрани монітора за допомогою сферичного кута, щоб 

побачити все, що лякає при встановленні, і 180 ° при встановленні на стіні. 

Обробивши отримане зображення, ви побачите проект плазми. Технологія WDR 

дозволяє охопити цей простір перегляду. 

Передача даних у кодеках для відео H. 264 та MJPEG, а також для аудіо G. 

711, G. 722.1, G. 726, MP2L2. Запишіть дані, які можна використовувати до 64 ГБ, 
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якщо введено більше чотирьох шаблонів, з максимальною частотою 25/30 кадрів 

в секунду з обмеженням 3072 × 2048 пікселів. Вбудований мікрофон та динамік. 

6-мегапіксельний 1 / 1,8-дюймовий CMOS-прогресивний сканування зберігає 

чутливість до світла 0,05 люкс та 1,27 мм. Автоматичний нічний і денний зсув та 

тристоронній ІЧ-тривалість 15 метрів. 

Реалізація мережі через роз'єм RJ45 10/100 МБ / с. Діапазон робочих 

температур: -30 ° C ~ + 60 ° C. У камері є металевий корпус, захищений від 

вандалів, погоди та грози. Витрата: постійний струм 12 В ± 10%, PoE (802,3 af) з 

максимальною потужністю розміщення 12 Вт. Вага: 164х152,8х43,8 мм, вага: 1,4 

кг Гарантія: 1 рік. 

Жорсткий диск Western Digital Purple 8TB 256MB 7200 об / хв WD82PURZ 

3,5 "SATA III 

WD фіолетові, використовуються для цілодобової роботи для підтримки 

високих температур безпеки та зберігання. Він, як відомо, є надійним і 

записуваним, і він створює відеозаписи, коли це потрібно. 

Пристрої відеоспостереження WD Purple призначені для цілодобової 

безпеки з камерами високої чіткості. 

Лінійний привід WD Purple вказує диски для будь-якого системного 

сховища, запускаючи ті, що працюють у системі, що використовується з 

цифровими лічильниками, а також із подібними відеореєстраторами. 

Технологія AllFrame 

Ваші накопичувачі WD Purple створюють технологію AllFrame, яка працює 

з набором команд, створеним поточними потоками даних ATA, щоб зменшити 

втрату кадру, поліпшити кількість та використати кількість відходів диска. 

Додавання небезпеки 

З появою пристроїв зберігання WD Purple пристроїв, які використовують 

дисплеї WD-дисків для відеоспостереження, використовують MDA високої 

щільності з максимальною кількістю до 32 камер та більшою кількістю робочих 

рівнів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до технічного завдання було дано загальний огляд області, до 

якої належить тема дипломної роботи, проведений аналіз сенсорних мереж, 

розглянуто їх будову і застосування. Проведений аналіз можливостей бездротових 

технологій передачі: Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, WiMax, розглянуті відомі нам 

протоколи маршрутизації в сенсорних мережах. 

Розробка і введення сенсорних мереж в усі сфери життя надасть величезну 

кількість переваг людству. Тематика сенсорних бездротових мереж ще не 

достатньо вивчена, є на даний момент ряд невирішених проблем і обмежень, але 

переваги залучають компанії для розробки стандартів передачі інформації в 

сенсорних мережах, наприклад, стандарт передачі даних ZigBee. Наразі існує 

достатня кількість статей, думок і розробок, що дає можливість зібрати пазл 

ефективної, універсальної сенсорної мережі, яка буде окремою, незалежною 

технологією. 

Даний вид мереж є інтелектуальним, тобто має можливість автоматичного 

визначення пристроїв і маршрутів їх повідомлення, що дає неймовірну базу для 

подальшого вивчення і впровадження у всі сфери людської діяльності. Область 

застосування технологій бездротових сенсорних мереж стрімко розширюється. 

Сенсорні датчики здатні накопичувати інформацію і управляти різними 

процесами і об'єктами. Вони особливо необхідні для використання в агресивних 

середовищах і в умовах небезпечних для людини. За допомогою сенсорних мереж 

можуть ефективно вирішуватися завдання контролю навколишнього середовища, 

спостереження за військовими об'єктами. У промисловості і в побуті їх можна 

використовувати для моніторингу технологічних процесів і контролю 

функціонування систем забезпечення життєдіяльності людини. А значення 

сенсорів в медичних технологіях майбутнього просто неоціненно: вони можуть 

забезпечувати дистанційне спостереження за диханням, температурою тіла, 

кров'яним тиском і іншими фізіологічними характеристиками людини. Де б не 

знаходилися такі датчики, вони, в міру необхідності, об'єднаються в бездротову 
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мережу і будуть готові передавати отриману інформацію. Наповнення 

навколишнього середовища гетерогенними (тобто здатними працювати в різних 

середовищах і взаємодіяти з різними приладами) сенсорами призведе до 

формування повноцінної PAN – «персональні мережі». Це означає, що всі 

прилади і системи, які використовуються людьми, в персональному просторі 

зможуть автоматично зв'язатися і взаємодіяти через шлюз з зовнішньої глобальної 

інформаційної середовищем. 

Дані мережі при грамотній побудові та професійному аналізі, правильному 

встановленні та цільовому використанні внесуть величезний вклад в роботу будь-

якого відомства та підприємства, а на мою думку, збільшення продуктивності 

того, чи іншого продукту – головна ціль ХХІ століття. 

На сьогоднішній день сенсорні мережі інтенсивно розвиваються, 

удосконалюються та стають важливою складовою частиною інформаційного 

суспільства. Безпроводові сенсорні мережі збору і передачі даних можуть бути 

легко адаптовані до вирішення багатьох завдань практично в будь-яких сферах 

діяльності. Популярними є організація різних систем контролю та моніторингу, 

створення систем швидкого реагування в надзвичайних ситуаціях. 

Сенсорні мережі - це нова, перспективна технологія, яка використовується в 

інтенсивному періоді і охоплює відкриті коробки та виконує масштабні проекти 

для різних галузей, що існують в системі та в інших сферах. Тому і не дивно, що 

безпроводові технології і створювані на їх основі телекомунікаційні мережі мають 

ряд загальновідомих переваг в числі яких гнучка архітектура, легка 

масштабованість, висока відмово стійкість, низькі витрати при монтажі. Ці кроки 

досягались за рахунок детального обмірковування, опису, а згодом – і тестування 

на попередніх системах. Головна відмінність сенсорних мереж у порівнянні зі 

звичайними, класичними телекомунікаційними мережами - це використання 

великої кількості інтелектуальних датчиків. В архітектурному плані, вони 

покликанні здійснювати передачу незначного обсягу інформації з урахуванням 

фіксованої відстані (від 10 до 100 м.). До основних відмінностей безпроводових 

сенсорних мереж можна віднести: - стале функціонування в умовах динамічних 
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змін в топології мережі через переміщення сенсорів; - автономне 

електроживлення; - обмеження в енергоспоживанні та обчислювальної 

продуктивності вбудованих у вузли мережі мікропроцесорів (а також і пам’яті, 

трансиверів та ін.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


