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1. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ “РОЗУМНОГО БУДИНКУ” 

1.1 Базові поняття “Розумний будинок” 

За останні 20-30 років системи автоматизованого управління перестали бути 

модною екзотикою. Незалежно від сфери застосування, будь-то будинок, 

складальний цех або поїзд метро, метою впровадження таких систем є зниження 

експлуатаційних витрат, забезпечення важливою інформацією, підвищення 

безпеки і комфорту. Але, не дивлячись на те, що журналістів модних видань зараз 

більше цікавлять досягнення традиційних IT-компаній, прогрес в області 

автоматики управління може в найближчому майбутньому надати на наше 

світовідчуття не малий вплив, ніж поява стільникових телефонів і Internet. 

 «Розумний будинок» - це комплекс електроніки, яка працює всередині або 

зовні будинку і виконує централізоване управління всіма (або майже всіма) 

інженерними системами. Під інженерними системами розуміється все технічне 

обладнання будинку (від каналізації до аудіо-відео техніки). Ідея «розумного 

будинку» полягає в тому, що єдиний комплекс електроніки узгоджено керує 

роботою всього інженерного забезпечення будинку.  

Дуже важливо, щоб алгоритми взаємодії підсистем в будинку були 

гнучкими, і могли пристосовуватися під мінливі потреби власника будинки. 

Найголовніша аксіома «розумного будинку» полягає в тому, що система 

управління та її інженерні підсистеми повинні бути побудовані за блоковим 

принципом. Це означає, що кожна підсистема повинна вміти працювати 

автономно, щоб її роботу можна було налагоджувати і обслуговувати, 

відключивши обладнання від центрального управління. 

«Розумний будинок» має ряд переваг: 

• дозволяє економити до 10-18% електроенергії; 

• підвищує комфорт і безпеку. 
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Принцип роботи «розумного будинку» полягає в центральному комп'ютері, 

приймаючому сигнали від командних пристроїв, потім ці сигнали передаються 

виконавчим системам. Управління різними пристроями здійснюється простою 

автоматизованою системою.  

Вперше завдання по створенню «розумного будинку» була вирішена в 1978 

році компаніями Х10 USA і Leviton, які розробили технологію для управління 

побутовими приладами по проводах побутової електромережі. Але технологія ця 

була розрахована на напругу 110В і частоту мережі 60 Гц, тому не набула 

поширення в Україні. Втім, Х10 сьогодні вже вважається застарілим, оскільки 

створювався для управління електроосвітлювальними пристроями і підтримувала 

всього шість команд управління живленням. Для створення «інтелектуального 

будинку» цього явно недостатньо. Аудіо і відеотехніка вимагає як мінімум 

команд зміни каналів, зміни гучності, перемотування і управління відтворенням; а 

адже потрібно управляти ще системою HVAC (опалення, вентиляція, 

кондиціювання повітря). У пошуках рішень цієї проблеми різними компаніями 

робилися спроби до розробок нових протоколів передачі даних. 

1.1.1 Розумні середовища 

«Розумні середовища» - об'єднання пристроїв, які поділяють свої ресурси і 

працюючих спільно. Природа розумної середовища допускає виникнення 

конфліктів між різними пристроями і учасниками, які можуть переслідувати 

протилежні цілі, і мати різне поняття про поточну ситуації, але при цьому 

функціонувати в загальному довіреному інформаційному просторі. Для зниження 

ризиків інформаційної безпеки потрібна підтримка механізму динамічного 

контролю доступу до загальних ресурсів. Таким чином, з'являється необхідність в 

моделі контролю доступу, що використовує інформацію про поточний стан 

середовища в формі контексту виконання операцій.  

Основною метою «розумних середовищ» є отримання і аналіз інформації 

про навколишню дійсність з метою надання користувачам середовища нових  
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можливостей по взаємодії із зовнішнім середовищем. Крім цього, можуть 

застосовуватися механізми адаптації до потреб користувачів. Як було зазначено 

раніше, можна виділити такі властивості розумних середовищ: 

• безпосередню взаємодію між пристроями; 

• віддалене управління пристроями; 

• складний функціонал пристроїв; 

• «інтелектуальність» пристроїв; 

• різноманіття стандартів мережевої взаємодії. 

1.1.2 Розумний будинок 

Розумний будинок - житловий будинок, який призначений для комфортного 

проживання людей за підтримки сучасних високотехнологічних пристроїв. 

Поняття «Розумний дім» сформульовано в США ще в 1970-х роках.  

Під «розумним будинком» мають на увазі систему, яка розпізнає конкретні 

ситуації, що відбуваються в будівлі, і належним чином реагує по заздалегідь 

запрограмованим алгоритмам. Основне завдання «розумного будинку» об'єднати 

окремі підсистеми в одну загальну, щоб спростити взаємодію людини з 

підсистемами. Людина задає потрібну обстановку в приміщенні командою, а 

підсистеми за заданими алгоритмами відповідно до умов в приміщенні 

налаштовує роботу електроприладів. У цьому випадку немає необхідності 

користуватися десятками вимикачів для освітлення, декількома пультами при 

перегляді TV, блоками для управління сигналізації та системи 

відеоспостереження, воротами в гаражі, опалювальними та вентиляційними 

системами. У «розумному будинку» всі параметри можно задати натисканням на 

пару клавіш на панелі управління (Телефон, планшет, пульт ДУ, настінної 

сенсорної панелі і т.д.). «Розумний будинок» сам налаштує роботу систем по 

заданим параметрам. 
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1.1.3 Технології “Розумного будинку” 

В даний час здійснюється інженерне проектування елітних заміських 

будинків по авторськими проектами, співпрацю з великими будівельними 

організаціями. Враховує роботу всіх інженерних комунікацій і об'єднує в єдиний 

комплекс: водопостачання, каналізацію, мікроклімат, енергопостачання, безпека, 

зв'язок, управління світлом, мультимедіа та інші системи, забезпечуючи реальну і 

відчутну домашню автоматизацію. В проект розумного будинку може бути 

включено до сорока окремих інженерних систем, для кожної потрібні складні 

технічні розрахунки.  

З першого погляду в «розумному будинку» фантастичні функції. У системі 

налаштоване так, що навіть побутова техніка виконує багато завдань самостійно. 

«Розумний будинок» живе за прописаним алгоритмам і сценаріями, які 

полегшують життя людини.  

Будь-який будинок з підтримкою «розумного будинку» передбачає 

наявність системи автоматизації будинку. Управління здійснюється за допомогою 

системи, яка спрацьовує при виникненні заданих програмою умов. Особливість 

автоматизації будівель полягає в можливості одночасного і точного обліку всіх 

найважливіших чинників: контроль споживання води, електроенергії, 

температури, джерел безперебійного живлення і т.д.  

Системи автоматизації будівлі впроваджуються поетапно: спочатку 

створюються система вентиляції, система опалення, після цього створюється 

система «Управління світлом», після цього створюються система «Аварійна», 

система «мультимедійна» і т.д. Завдяки цим технологіям, можна економити від 10 

до 30% електроенергії. Управління відбувається за допомогою комп'ютера і 

спеціалізованих контролерів з програмним забезпеченням. Всі показання 

необхідні для роботи систем беруться з датчиків.  Всі автоматичні вимикачі, які 

встановлюються, відповідають вимогам. Крім усього цього можна встановити 

систему моніторингу, яка буде стежити за показаннями з усіх пристроїв і їх 
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станом. Завдяки цьому можна своєчасно проводити профілактику і заміну 

пристроїв які вийшли з ладу в системах. Щоб спроектувати проект «розумного 

будинку», потрібно виконати багато роботи, починаючи від зведення житлового 

будинку, закінчуючи створенням системи “Розумний будинок”.  

В комплекс з проектування житлових будинків або котеджів, підключених 

системою «розумний будинок» входить: 

• Розробка і установка системи «управління світлом»; 

• Розробка і установка системи «мультимедіа»; 

•  Розробка і установка «кліматичного контролю», яка відповідає за 

управління вентиляцією, опаленням, водопостачанням і кондиціонуванням; 

•  Розробка і установка системи «охорона»; 

•  Розробка і установка системи «аварійна ситуація»: 

•  Розробка і установка будь-яких систем по бажанням замовника (система 

автоматичного «поливу газону», система «антизамерзання» для сходинок, 

покрівлі та водостоків та інші різні системи). 

1.2  Основні протоколи безпеки систем “Розумного будинку” 

Існує безліч протоколів, що використовуються в сфері автоматизації 

управління будівлями. На даний момент не існує загальноприйнятих стандартів 

для організації мережевої взаємодії пристроїв, що складають систему розумного 

будинку. Застосування з цією метою технологій побудови локальних 

обчислювальних мереж є малоперспективним в зв'язку з їх надмірністю. 

Технології, застосовуються в системах розумного будинку, повинні відповідати 

таким критеріям: 

•  низьке енергоспоживання; 

•  висока надійність і безпеку передачі; 

•  низька вартість; 

•  простота фізичного розміщення. 
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Окремо можна відзначити відсутність необхідності в високих швидкостях 

передачі даних у багатьох сценаріях використання систем.  

При порівнянні дротових і бездротових мереж вирішальним фактором є 

простота фізичного розміщення мережевих пристроїв. Існує сімейство 

конкурентоспроможних технологій провідних мереж, які називаються Power Line 

Communication (PLC). Дані технології покладаються на той факт, що приміщення, 

в яких розгортається мережа, як правило електрифіковані. Таким чином, можлива 

побудова як дротових, так і бездротових мереж із застосуванням ряду технологій 

таких, як X10, INSTEON, HomePlug, Lonworks для забезпечення зв'язку по 

проводах електричної мережі, і Bluetooth, Z-Wave і ZigBee для забезпечення 

бездротового зв'язку. 

1.2.1 Стек протоколів Z-Wave 

Z-Wave - запатентований стек протоколів, що розробляється і підтримується 

Z-Wave Alliance. На даний момент це один з найбільш перспективних протоколів 

для застосування в сфері побудови систем «Розумного будинку». 

Для Z-Wave визначені такі рівні, відповідні моделі OSI: 

•   Фізичний рівень. 

•   Канальний рівень. На даному рівні реалізується контроль цілісності і 

адресація пристроїв в зоні прямої видимості. Можлива многоадресна і 

широковещательная розсилка.  

• Мережевий рівень. Специфікації протоколу Z-Wave визначають алгоритм 

маршрутизації одноадресних пакетів, служить для передачі даних між 

пристроями, що знаходяться поза прямою досяжності. Всі постійно 

працюючі вузли мережі беруть участь в пересилання пакетів між іншими 

учасниками мережі. Маршрут пакету визначається перед його відправкою. 

При неможливості знайти потрібний вузол по відомому відправнику 

маршруту, існує механізм пошуку вузла по всій мережі шляхом посилки 

спеціального пакета Explorer Frame всіх вузлів мережі. 
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•  Транспортний рівень. На даному рівні Z-Wave забезпечує підтвердження 

доставки і повторну відправку в разі втрати пакету під час передачі. Для 

цього кожен вузол, який бере участь в пересиланні, підтверджує факт 

отримання повідомлення. Для зменшення завантаження мережі в Z-Wave 

використовується механізм "Мовчазних підтверджень": вузол А, який 

передав пакет наступного вузла Б на свому шляху проходження пакету, в 

разі успішної передачі може визначити факт подальшої відправки пакета 

вузлом Б шляхом прослуховування ефіру. При використанні такого 

механізму підтвердження відправляється тільки після досягнення пакетом 

кінцевого вузла призначення. 

•  Сеансовий рівень. Використовується тільки при включеном шифруванні 

для встановлення сеансового ключа. 

• Прикладний рівень. Специфікація Z-Wave визначає алгоритм інтерпретації 

одержуваних на прикладному рівні команд. Даний рівень описаний набором 

класів команд. Для деяких класів існує кілька варіантів інтерпретації 

команд, які залежать від класу пристрою. 

1.2.2  Атаки на мережі Z-Wave 

Критичні компоненти системи автоматизації, такі, як замки, на разі 

використовують шифрування AES-128. Однак, шифрування є розширенням 

стандарту, і ранні пристрої не підтримують його. Більш того, як показано в 

роботі, ряд пристроїв можуть мати уразливості в реалізації протоколу обміну 

ключами, що дозволяє отримувати до них доступ з використанням ключа за 

замовчуванням - 00000000000000000000000000000000h. 

Існує ряд рішень для полегшення управління системою «розумного 

будинку» на основі протоколу Z-Wave. Одним з таких рішень, сертифікованих Z-

Wave Alliance є Z-Way. Основним наданих інструментом для взаємодії з 

системою є веб-інтерфейс і він використовує API. При цьому не надаються 

механізми аутентифікації і шифрування даних. В такому випадку атакуючий може 
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виконувати дії з системою «розумного будинку» після компрометації локальної 

мережі. 

 

1.2.3 Стек протоколів ZigBee  

ZigBee - відкритий стандарт бездротового зв'язку для систем автоматизації. 

Стандарт складається з специфікацій мережевих протоколів верхнього рівня - 

рівня додатків і мережевого рівня. Сервіси нижніх рівнів - рівня управління 

доступом до середовища і фізичного рівня, регламентуються стандартом IEEE 

802.15.4.  

Рівень додатків визначає об'єкт пристрою ZigBee, рівень підтримки додатків 

і рівень інтерфейсу розробки додатків.  

Інтерфейс розробки додатків містить опис та визначає стандартні типи 

даних, дескриптори виявлення служб, формати пакетів. Все це дозволяє швидко 

розробляти прості профілі на основі атрибутів. Об'єкти додатків - програмні 

модулі, що управляють пристроями ZigBee в кінцевих точках.  

Підрівень підтримки додатків відповідає за надання даних додатків і 

профілів пристрою ZigBee. підрівень також управляє приєднанням пристроїв в 

мережі ZigBee і зберігає дані про них.  

Мережевий рівень виконує функції управління мережевими адресами і 

маршрутизації.  У його завдання також входять: 

•  запуск мережі; 

•  присвоєння мережевих адрес; 

•  додавання і видалення мережевих пристроїв; 

•  маршрутизація повідомлень; 

•  застосування політики безпеки; 

•  здійснення пошуку маршрутів. 

Фізичні рівні визначаються стандартом IEEE 802.15.4: 15 
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•  Рівень управління доступом до середовища відповідає за надійний зв'язок 

пристрою з безпосередніми сусідами, допомагає вирішувати колізії. 

•  Фізичний рівень забезпечує інтерфейс до фізичної середовищі передачі. 

Фізичний рівень складається з двох рівнів, які працюють в різних 

діапазонах частот. 

Постачальник послуг безпеки забезпечує механізми безпеки для мережевого 

рівня і рівня додатків при використанні шифрування. 

1.2.4  Атаки на мережі ZigBee  

Мережі ZigBee можуть функціонувати в режимах, що передбачають роботу 

без шифрування. Стандартний рівень безпеки не забезпечує безпеку поширення 

ключа мережі.  

Існує механізм монотонного збільшеня лічильників, призначений для 

запобігання повторних атак. Однак, реалізація механізму може викликати 

проблеми в роботі мережі, що призводить до необхідності скидання лічильників 

вручну. Без включення даної опції атака повтору є тривіальною.  

Атаки повтору і отримання ключа з перехопленого трафіку реалізовані на 

практиці в фреймворку KillerBee, призначеному для аналізу мереж ZigBee. 

1.2.5  Загрози безпеці в системах “Розумного будинку” 

Для систем «розумного будинку» існує ряд загроз безпеки, характерних для 

багатьох комп'ютерних мереж . В роботі  розглянуто ряд різних атак які призвели 

до можливості їх реалізації вразливостей. 

1.1 Загрози безпеки систем «розумного будинку» 

№ Тип атаки      Уразливість Можливі наслідки 

1 Атаки на 

центральный узел 

Підключення мережі «Розумного 

будинку» до 

Інтернет.Відсутність 

(Неефективність) механізмів 

Порушення роботи, або вихід з 

ладу центрального сервера, а отже 

і всієї системи. Порушення 

конфіденційності,цілісності і 
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захисту периметра мережі доступності інформації 

2 Вплив вірусних і 

троянських програм 

на роботу системи 

Підключення мережі 

«Розумного будинку» до 

Інтернет. відсутність 

(Неефективність) 

механізмів захисту 

периметра мережі 

Збої в ПО системи, а 

отже порушення 

роботи або висновок з 

ладу апаратури 

системи. порушення 

конфіденційності, 

цілісності і 

доступності інформації 

3 Перехоплення 

інформації, 

переданої по 

провідним і 

бездротовим 

каналах зв'язку 

Можливість доступу 

зловмисника до 

провідним каналам 

або до зони 

стійкого перехоплення 

радіосигналів мережі. 

відсутність 

(Неефективність) 

механізмів захисту 

трафіку 

Порушення 

конфіденційності 

інформації 

переданої по каналу. 

Можливий захоплення 

управління системою 

4 Доступ 

зловмисника з правами 

адміністратора на 

центральний вузол з 

допомогою розкрадання 

паролів та інших 

реквізитів 

розмежування 

доступу 

Відсутність механізмів 

аутентифікації і 

ідентифікації 

Порушення 

конфіденційності і цілістності, 

доступності інформації, 

що знаходиться всередині мережі 

5 Доступ до мережі 

неавторизованих 

користувачів. 

Відсутність 

(Неефективність) 

механізмів 

аутентифікації і 

ідентифікації 

Порушення 

конфіденційності, 

цілісності і 

доступності інформації, 

що знаходиться всередині мережі 
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6 Помилки 

користувача. 

Відсутність 

(Неефективність) 

механізмів захисту 

системи від 

неправильних 

дій 

користувачів 

Порушення 

конфіденційності, 

цілісності і 

доступності інформації. 

Можливі збої в системі 

через неправильне 

використання 

обладнання 

7 Поломка апаратури 

системи 

Низька надійність 

обладнання, низька 

кваліфікація 

персоналу 

Порушення 

конфіденційності, 

цілісності і 

доступності інформації 

8 Помилки 

програмного 

забезпечення 

Використання 

неліцензійного ПЗ, 

низька кваліфікація персоналу, 

відсутність 

(Неефективність) 

тестування 

закуповуваного ПО 

Порушення 

конфіденційності, 

цілісності і доступності 

інформації 

 

На основі розглянутих атак можна зробити висновки щодо загроз, які можна 

запобігти шляхом використання контекстної моделі контролю доступу. 

На схемі  представлені потенційні загрози безпеці системи «розумного 

будинку».  
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Рисунок 1.1 Потенційні загрози безпеки системи «розумного будинку» 

 

1.3  Автоматизовані системи управління будівлею 

У цьому розділі будуть розглянуті існуючі аналоги, які виконують такі ж 

або схожі завдання. У проаналізованих системах виявимо  плюси та недоліки. 

«Розумний будинок», є сукупністю стандартів об'єднаних з різного роду 

приладами в систему і інтеграцію декількох систем в єдину систему управління 

будівлею. Системи бувають такі: 

• Система мікроклімату (опалення, вентиляція кондиціонування, зволоження) 

• Система безпеки (охоронна, пожежна, система доступу, контроль витоків 

газу, відео спостереження) 

• Система електроживлення (резервні системи, контроль перевантаження 

електромережі, система освітлення) 

• Система зв'язку (телефон, локальна мережа, SMS оповіщення) 

• Система віддаленого управління 

• Технології об'єднання і управління системами «розумного будинку» 

• LanDriver - універсальна платформа побудови шинних систем управління 

використовувана в автоматизації будівель. Придназначена для управління 
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внутрішніми і зовнішніми системами. система LanDriver складається з 

центрального контролера і модулів підключених між собою шиною 

(стандарт RS-485). До модулів підключається кероване обладнання. 

• EIB / KNX - Система EIB розподілена, управління здійснюється в межах 

пристроїв. Пристрої обмінюються інформацією по шині EIB відповідно до 

власного протоколом. Система, побудована на EIB, автономна і не залежить 

від працездатності центрального контроллера. 

• AMX розробляє програмно апаратні засоби віддаленого управління, медіа 

системою, системою відеоспостереження і широкого спектра датчиків. 

Протоколи передачі даних закриті. Спочатку застосовувалася власна шина 

передачі даних, в нової лінійки обладнання застосовуються стандартні 

протоколи Ethernet, Wi-Fi, а так само має шлюзи сполучень з системами 

EIB, LON. 

Варто відзначити, що більшість систем і технологій автоматизації 

приміщень закриті. 

 

1.3.1 Пристрій моніторингу навколишнього середовища NetPing 

 Компанія «Alentis Electronics» є розробником і виробником пристрою 

моніторингу навколишнього середовища NetPing. Основна сфера застосування - 

віддалений контроль і моніторинг пристроїв в будинку і офісі. Задачі, які 

вирішуються за допомогою пристрою NetPing: 

• Віддалене управління електроживленням; 

• Управління безпекою та відстеження надзвичайних пригод, 

використовуючи датчики диму, протікання води, витоку газу, антивандальні 

системи, управління камерами відео спостереження; 

• Управління мікрокліматом за допомогою датчиків температури, вологості і 

управління кондиціонером через інфрачервоний порт; 

• Управління АТС по порту RS-232; 

• Дистанційне зміна налаштувань в залежності від ситуації; 
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• Відправлення повідомлень про неполадки або інші важливі події з засобом 

SMS, електронна пошта; 

• Доступ до системи в реальному часі через HTTP або SNMP; 

• Управління освітленням та іншими побутовими приладами по розкладу. 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 Підключення датчиків до системи NetPing 

Пристрої NetPing дозволяють підключити до 16 датчиків на один пристрій. 

Завдяки вбудованому Web-серверу контроль і управління здійснюється через 

браузер.  

Але можна використовувати сторонні програми моніторингу, наприклад 

Zabbix, Nagios і PRTG Networkякий рекомендує виробник NetPing. Перевага 

PRTG Network полягає в більш зручному інтерфейсі програми, можливість вести 

детальну статистику та мобільну версію програми (Android і iOS) 
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Рисунок 1.3 Система моніторингу датчиків  PRTG Network  

 

 

1.3.2 Інтелектуальна система Home Sapiens 

Інтелектуальна система з голосовим управлінням, представляє собою 

програмне забезпечення. У комплекта не входить обладнання, але при цьому 

забезпечена максимальна сумісність з комп'ютерним «залізом».  

Забезпечено інтеграція з системами Z-wave, Gira, ZigBee, x10, С-bus, що 

дозволить управляти освітлення, побутовою електронікою, системою опалення та 

ін. Основний напрямок йде на голосове управління і зручний інтерфейс. 

 

Рисунок 1.4 Система моніторингу Home Sapiens 
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1.3.3 Програмна платформа MajorDoMo 

MajorDoMo - це відкрита програмна платформа, для автоматизації домашніх 

процесів. Дана система кроссплатформенная і не вимоглива до ресурсів 

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

персонального органайзера. Задачі, які вирішуються за допомогою MajorDoMo: 

• Система безпеки 

• Система мікроклімату 

• Медіа система 

• Організатор 

 

 

Рисунок 1.5 Система моніторингу MajorDoMo 

 

1.3.4 Система автоматизації будівель Fibaro 

Fibaro, система автоматизації будівель заснована на бездротовоїтехнології 

передачі даних Z-wave. Простий метод монтажу, тому що не треба протягувати 

метри кабелю. Мініатюрні модулі можуть бути встановлені за будь-яким 

вимикачем світла або в побутовому приладі. Завдяки бездротовій технології 

передачі даних пристрою Fibaro можна демонтувати і переносити на нове місце. 

система Fibaro постійно сканує систему і при необхідності інформує Вас про 
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подію. Висока інтеграція з іншими системами. мозком системи Fibaro є Home 

Center 2. Інтерфейс надає простий контроль над групами пристроїв відповідають 

за функції - опалення, кондиціонування, освітлення і т.д. 

 

Рисунок 1.6 Система моніторингу Fibaro  

З розглянутих готових програмно-апаратних рішень функціонально 

підходить система MajorDoMo, так як вона елементарна в налаштуванні і без 

встановлення додаткового обладнання.  
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2. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ.  

 

2.1 Основні компоненти і функції системи та вибір контроллера 

В системі управління роботою "розумного будинку" на контролер 

покладається функції з управління, комунікації та налаштування зовнішніх 

пристроїв (датчики, виконавчі механізми, регулятори і т.д.) При цьому він є 

одним з найбільш важливих компонентів в ланцюзі обміну даними між польовим 

обладнанням (датчиками і виконавчими механізмами) і засобами АСУТП 

верхнього рівня (диспетчерським пунктом). 

Програмовані логічні контролери були розроблені для заміни релейно-

контактних схем управління, зібраних на дискретних компонентах: реле, 

таймерах, лічильниках, елементах жорсткої логіки. Принципова відмінність ПЛК 

від релейних схем полягає в тому, що в ньому всі алгоритми управління 

реалізовані програмно. ПЛК може обробляти дискретні і аналогові сигнали, 

керувати клапанами, сервоприводами, перетворювачами частоти та іншими 

пристроями. 

 

Рисунок 2.1 Типова структура ПЛК 

Ланцюги ПЛК розділені на три основні гальванічні ізольовані зони. 

Електрична ізоляція забезпечує безпеку, коли відмова в одній зоні не призводить 

до порушень в інший. Гальванічна ізоляція захищає інтерфейс оператора (і самого 



25 

 

оператора) від збоїв у вхідному електроживленні або збоїв в схемах. Дуже 

важливо при монтажі ПЛК виключити створення зовнішніх зв'язків, що з'єднують 

ланцюга логічної сторони з будь-якою іншою. 

Сучасний ринок засобів автоматизації пропонує широкий спектр апаратних 

і програмних пристроїв для побудови надійних і зручних в експлуатації систем. 

Дуже важко правильно зорієнтуватися в морі контролерів, промислових 

комп'ютерів, пакетів ПО, щоб вибрати оптимальний по продуктивності 

обладнання і зберегти при цьому одного постачальника технічних засобів і єдине 

середовище розробки ПО. 

В даний час на ринку автоматизації представлений досить великий набір ПЛК. Всі 

вони мають різні технічні та експлуатаційні характеристики. Серед відомих фірм 

виробників можна виділити такі, як: Advantech, Siemens, Honeywell, Beckhoff і т.д. 

Для автоматизації будівель компанія Advantech випускає контролери серії 

ADAM, що працюють по інтерфейсу RS 485 і протоколу TCP. Одним з 

представників серії ADAM є контролер ADAM 5000 / TCP. Із серії контролерів 

фірми Siemens можна виділити компактний ряд PXC ... D. Ці контролери дуже 

часто вибирають фірми-розробники в якості базових для створення "розумних 

будинків".  

Останнім часом, як у всьому світі, так і в нашій країні набувають 

популярності контролери фірми Beckhoff, яка розробила передову технологію для 

будь-яких типів сигналів і будь-яких видів промислових шин Вартість 

контролерів Beckhoff становить в середньому від 300 до 1100 EUR. Серед 

розробок Beckhoff є широкий асортимент модулів вводу-виводу і інтерфейсних 

шлюзів, що підтримує всі найбільш поширені промислові шини. 

Проведений аналіз контролерів таких фірм як Advantech, Siemens і Beckhoff 

показав, що розробляються цими компаніями контролери задовольняють 

сучасним вимогам по автоматизації. Це дозволить значно знизити витрати на 

обладнання. 
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На малюнку 2.2 показаний зовнішній вигляд контролера BC9000 

Конструктивно контролер серії ВС9000 виконаний у вигляді окремого блоку з 

негорючого пластика. Блок містить центральний процесор, джерело живлення, 

панель управління, комунікаційні порти і об'єднавчу плату для установки модулів 

вводу-виводу. Контролер без праці установливается на DIN-рейку або на панель. 

Причому для монтажу не потрібно ніяких додаткових конструктивних елементів. 

При цьому забезпечується відкритий і зручний доступ до панелі управління, до 

слотів для установки або заміни модулів вводу-виводу і комунікаційним роз'ємів. 

 

Рисунок 2.2 Зовнішній вигляд контролера ВС9000 

 

Контролер BC9000 працює по протоколу TCP/IP. Програмування та 

завантаження програми в контролер здійснюється за допомогою використання 

програмне забезпечення TwinCAT. Одже, за допомогою зібраною інформації ми 

можемо зробити висновок, що даний контролер повністю підходить для побудови 

мікропроцесорної мережі "розумного будинку" і задовольняє основні вимоги 

щодо кількості підтримуваних точок введення-виведення. 
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2.1.1 Вибір модулів входу та виходу для контроллера. 

В даний час розведення вхідних і вихідних сигналів проводиться 

децентралізовано до пристроїв, підключеним безпосередньо до промислової шині 

і централізовано до програмованих логічних контролерів. Не рідко 

використовуються специфічні пристрої з фіксованою конфігурацією сигналів 

входів та виходів, що призводить до необхідності застосування цілих груп 

однотипних пристроїв. 

Цей дорогий спосіб збору сигналів вимагає додаткових витрат на матеріали, 

монтаж, проектування і документацію, особливо при подальшій модифікації або 

розширенні системи, лягаючи додатковим тягарем на плечі обслуговуючого 

персоналу.  

Для підключення датчиків обрані модулі введення KL1408 і KL3204. Ці 

модулі сумісні з тими типами датчиків, які використовуються для побудови 

"розумного будинку". 

Модуль дискретного введення KL1408 призначений для отримання сигналів 

від датчиків і передачі їх в контролер. 

Модуль аналогового введення KL3204 призначений для підключення 

датчиків температури (терморезисторів) Якщо виникли проблеми, наприклад 

обрив кабелю між модулем і датчиком, на корпусі модуля загоряється 

відповідний світлодіод. Для підключення виконавчих механізмів 

використовуються модулі виведення KL2408 і KL4404.  
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Рисунок 2.2 Зовнішній вигляд модуля KL2408 

KL2408 - це модуль дискретного виводу. KL2408 має вбудований захист від 

зміни полярності. Світлова індикація на модулі відображає наявність обміну 

даними між технологічним обладнанням, підключеним до виходів модуля і 

контролером. 

KL4404 - це модуль аналогового виведення. Світлова індикація на модулі 

відображає наявність обміну даними між технологічним обладнанням, 

підключеним до виходів модуля і контролером. 

Управління каналами введення-виведення здійснюється по "промислової 

шині" через інтерфейсний модуль Bus coupler, який вибирається по типу шини, 

відповідно до необхідних вимог. Використання технології розподіленого вводу-

виводу при проектуванні, конструюванні, кабельної розводки, пуско-

налагодження та експлуатації систем домашньої автоматизації економічно 

вигідно. 

Модулі стикуються один за іншим, в довільній послідовності, утворюючи 

міцну складальну конструкцію. Електричний контакт здійснюється з'єднанням до 
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клацання без подальших маніпуляцій. При цьому кожен модуль може 

замінюватися окремо. 

Клемна панель зі світлодіодними індикаторами статусу і знімні поля для 

нанесення тексту забезпечують чітку ідентифікацію. Трипровідна технологія, що 

доповнюється захисним з'єднанням, дозволяє безпосередньо з'єднувати кабелем 

датчики і виконавчі механізми. 

2.1.2 Вибір кабельних ліній 

Вибираємо перетин кабелю або проводу по тривалому допустимому 

току. Розрахунковий струм в кабелі або дроті повинен бути менше тривалого 

допустимого струму, з урахуванням поправочних коефіцієнтів. 

Розрахунковий струм визначаємо за формулою: 

#$ =
&'

√)*+,∗./01
  , 

де       Pр- розрахункова потужність, кВт; 

            23- номінальну напругу, кВ; 

           cosφ- коефіцієнт потужності = (0.5). 

Перевіряють вибраного перетин по економічній щільності струму за 

формулою: 

F=Ip/Jек, 

де      Jек- економічна щільність струму (1,7), А / мм. 

Перевіряємо вибраного перетин по втратах напруги, якщо втрати 

перевищують допустимі, то перетин необхідно збільшити: 

          ∆U = (Pp * L) / (C * F * cosφ), (3) 

де Pp - розрахункова потужність, кВт; 

          L - довжина лінії, м; 
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           C - коефіцієнт, який приймається 72 - для міді, 44 - для алюмінію при 

лінійному напрузі 380В трифазного лінії з нулем, і 12 - для міді і 7.4 для алюмінію 

при фазному напрузі 220В двухпроводной лінії; 

          F- перетин жили, мм²; 

          cosφ- коефіцієнт потужності. 

Виходячи з розрахункових параметрів для прокладки повітряної лінії був 

обраний провід типу СИП-5, 4х6 мм ² з алюмінієвого сплаву. 

Вибір проводів живлення електроприладів. 

Для трьох фазної мережі розрахунки виробляємо за формулою: 

           I = P / (√3 * U * cosφ), (4) 

де P- розрахункова потужність, кВт; 

           U- номінальну напругу, кВ; 

           cosφ- коефіцієнт потужності = (0.5). 

Для однофазної мережі розрахунки виробляємо за формулою: 

            I = (P * K) / U, (5) 

де I- сила струму, А; 

            К-коефіцієнт одночасності; 

            P- потужність, Вт; 

            U- напруга, В. 

2.1.3 Вибір пристроїв захисту 

Для захисту від КЗ в даній роботі використовуємо автоматичні вимикачі QF. 

Вибір автоматичних вимикачів проводиться за тими ж самим чотирьом умовам, 

що і вибір запобіжників. 
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Номінальний струм теплового розчеплювача автомата визначиться 

Iт.р≥Imax,  

де      Iт.р - номінальний струм або вставка теплового розчеплювача 

автоматичного вимикача з нерегульованою або регульованою 

назад залежною від струму характеристикою (незалежно від наявності або 

відсутність відсічення), А; 

Imax- максимальний розрахунковий струм навантаження, А. 

Для електродвигунів автоматичний вимикач повинен бути обраний за 

умовами 

Iт.р≥ 1,25Iном.  

Iу.е.о. ≥ 1,25 Iпуск,  

де      Iном- номінальний струм електроприймача, А; 

Iпуск- пусковий струм електроприймача, А; 

Iу.е.о.-номінальне значення струму вставки електромагнітного 

розчеплювача миттєвої дії (відсічення), А. 

1,25 - коефіцієнт, що враховує розкид характеристик при налаштуванні 

автоматів, а також неточність у визначенні пускового струму. 

Для групи електроприймачів: 

Iт.р ≥ 1,1 Imax.  

Iу.е.о. ≥ 1,2 (I'пуск + I'max),  

де  Iпуск - найбільший пусковий струм одного електроприймача в даній групі, А. 

При одночасному запуску групи електродвигунів - сумарний пусковий 

струм цієї групи. 
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I'max - розрахунковий максимальний струм інших електроприймачів групи, 

що працюють в тривалому режимі, А. 

Автоматичний вимикач повинен надійно відключати будь-які види 

коротких замикань в мережах з глухозаземленою нейтраллю. 

При захисті мереж автоматичними вимикачами, що мають тільки 

електромагнітний расцепитель (відсічення) слід приймати кратність струму КЗ 

відносно вставки не менше 1,4 з номінальних струмів до 100 А, і не менше 1,25 з 

номінальним струмом понад 100 А. 

Тривалий допустимі ток проводу вибирається за умовою 

Iдоп≥Iр,  

Iдоп≥ (Кзащ * Iзащ) / Кп,  

При нормальних умовах прокладки Кп = 1. 

Коефіцієнт захисту Кзащ, обчислений за формулою визначиться 

Кзащ≤Iдоп / (Iзащ * .аКп).  

Забезпечення селективності автоматичних вимикачів. 

Селективність повинна бути забезпечена між послідовно включеними 

вимикачами в мережі 0,4 кВ, між захистом з боку високої напруги живильного 

трансформатора 6 (10) / 0,4 і вимикачами 0,4 кВ, а також вимикачем і магнітним 

пускачем захищається лінії. 

Селективність між послідовно включеними автоматами, що мають тільки 

тепловий расцепитель, може бути забезпечена за умови 

Iа.р.б≈ 1,5 Iа.р.м, (14) 

де  Iа.р.б - ток зрушення теплового розчеплювача вищерозміщеної ступені 

захисту, А; 
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Iа.р.м- ток зрушення теплового розчеплювача нижележащей ступені 

захисту, А. 

При виконанні захисту автоматами з комбінованими або електромагнітними 

расцепителями селективність не може бути забезпечена в усіх випадках, де струм 

КЗ в лінії, що захищається меншим вимикачем, може бути більше вставки на 

струм миттєвого спрацювання (струм відсічення) більшого вимикача. Це 

викликано тим, що час їх відключення від струмів КЗ приблизно однаково, 

незважаючи на відмінність номінальних струмів. 

2.1.4 Вибір елементів управління для даної системи  

Пристрій виведення інформації та управління системою. 

Для користувача інтерфейсу ми використовуємо модуль BuschpriOn. За 

допомогою цього пристрою ми маємо можливість контролювати всіма функціями 

нашої системи «розумний будинок». Цей пристрій має блочно-модульну систему, 

що дозволить досягти максимально зручного користування. Цей пристрій слід 

використовувати 3,5 TFT дисплей для відображення інформації, управління 

здійснено за допомогою поворотного регулятора, так само можна додати 1,2,3 

клавішний сенсор. Підключення пристрою працює по шині DHL. 

Керуючий пристрій 

Для обробки сигналів і керування пристроями встановлено модуль 

Iridiumserver який дозволить нам керувати системами не тільки з допомогою 

головного пристрою, але і за допомогою мобільних пристроїв на базі платформ 

Android, Ios або Windows. Просте програмування дозволить користувачеві 

самостійно змінювати параметри роботи систем. За допомогою програми 

Iridiummobile мобільний пристрій через мережу Wi-fi здійснює управління і 

контроль за всіма системами, так само відображається інформація про 

температуру, вологості та інша інформація, яка надходитиме від датчиків. 
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Програмування на JavaScript і завантаження вже наявних баз даних 

дозволить швидко і точно налаштувати і відрегулювати роботу системи. В даному 

прострою  є можливість моніторингу статусу всіх пристроїв і систем,помилки, 

аварії, і збої  відображаються на пристроях виводу, що дозволить швидко знайти 

несправність і усунути її. 

Силовий модуль 

Для керування силовою частиною в нашій роботі використаний модуль реле 

HDL-MR 16.16. виробництва компанії Smartbus. Дане реле встановлюється на DIN 

рейку напруга 110-220 В, 50-60 Гц. Кількість каналів-16, струм навантаження 

16А, максимальний струм навантаження 20А. Дане реле так само має можливість 

програмування, що дозволить більш точно виконувати завдання. Дане реле 

виконує роль автоматичного вимикача, яке в разі КЗ відключить навантаження на 

даній лінії. Управління здійснюється по шині зв'язку з керуючим пристроєм, який 

відключає групи споживачів якщо користувач ними не користується. Даний 

модуль має 16 каналів і реле, для живлення груп електроспоживачів які 

використовуються  в нашій роботі. Кожен канал може програмуватися за окремим 

випадком, а так само використовувати затримку включення до 25 секунд. Цей 

пристрій так само має функцію виявлення наявності струму, яке дозволить 

відключити пристрій при струмі витоку більше 30 мА, тобто працювати в режимі 

УЗО. 

Модуль освітлення 

Управління світлом здійснюється за допомогою пристроя SB-DN-D0602 

компанії  Smartbus. Даний діммер встановлюється на DIN рейку має 6 каналів по 8 

А на канал. Вбудований контролер сценаріїв, захист від перегріву, 

перевантаження, короткого замикання. Діммер дозволить в автоматичному 

режимі контролювати освітленість приміщень в залежності від рівня освітлення 

одержуваного від датчика. В денний час датчик освітленості сповістить керуючий 

пристрій про те що в приміщенні достатній рівень світла, далі керуючий пристрій 
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відключить енергопостачання освітлення даного приміщення зберігаючи тим 

самим ресурси. Кожен канал на цьому пристрою може програмуватися як в 

автоматичному, так і в ручному режимі. На кожен канал можна отримати до 12 

сценаріїв тривалістю до 1 години. 

Управління шторами (жалюзями) 

Управління шторами здійснюється за допомогою модуля SW12 і сервером. 

Для більш раціонального використання природного освітлення, а так само для 

виконання роботи модуля присутності. Даний модуль може управлятися вручну, 

дистанційно або програмований керуючим пристроєм.  

Управління опаленням та кондиціонуванням  

Управління опалювальним котлом і кліматом виконується на основі 

показань кліматичного датчика температури, вологості і освітленості SB-CMS-

THL.Цей багатофункціональний датчик дозволяє реєструвати відразу декілька 

показників: 

• вологість; 

• температуру; 

• освітленість. 

Так само датчик використовується як пожежний за рахунок присутності в 

ньому встановлених сенсорів, а наявність дискретних входів дозволяє підключити 

датчики розбиття, відкриття вікон і дверей.  

Таким чином можна використовувати один датчик для виконання декількох 

функцій системи. Котлом управляє модульне реле, управління вентилями 

опалення виробляється кульовим електроприводом WSU, який отримує сигнал від 

модуля управління DIN-AO08. Дане управління дозволить створити оптимальну 

температуру задану користувачем, а так само оптимально використовувати 

теплову енергію. Можливість підключення 8 портів управління приводами або 

іншими пристроями що регулюють клімат. Налаштування через передню панель 
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або за допомогою керуючого. Вхід дляаварійних датчиків протікання дозволить 

припинити подачу рідини в разі аварії. Так само підключений датчик тиску 

дозволить стежити за тиском в опалювальній системі. 

Безпека 

У даній роботі присутні системи безпеки, такі як захист від протікання 

систем опалення. За рахунок розміщення датчиків протікання автоматика 

відключає подачу рідини в систему при виникненні сигналу від датчика про витік. 

Так як у нас система опалення знаходиться під тиском, в контур системи опалення 

встановлено датчик тиску, що дозволить сповіщати про зниження тиску в системі. 

Так само по периметру встановлені датчики газу і полум'я, при спрацьовуванні 

цих датчиків система автоматично відключає подачу електроенергії, опалення та 

водопостачання будинку, і передає сигнал тривоги по смс повідомленням. 

Ефект присутності виконується пристроєм логічним контролером SB-DN-

Logic960 дозволить зберегти ефект присутності людей в порожньому будинку. 

Включення і вимикання світла в приміщеннях, включення вуличного освітлення, 

відкривання штор, прослуховування музики все це створить враження, що в 

будинку дійсно присутні люди. В данному контролері 240 модулів по 4 логічних 

операції, таймер і календар дозволить створити сценарії які відрізняються один 

від одного на протязі тривалого терміну. 

Для зв'язку пристроїв і елементів системи використовуються не тільки 

провідні, але і бездротові канали зв'язку, такі як WI-FI, за рахунок використання в 

системі маршрутизатора MikrotikRouterBOARD 2011UiAS-2HnD-IN, який 

виконує роль точки доступу мережі WI-FI. Так як початковий задум був 

націлений на управління системами будинки на відстані до системи підключено 

бездротовий модуль GSM HDLMGSM.431. Модуль підключається безпосередньо 

до системної шини. Модуль може відсилати SMS по 24 різним подіям в системі, а 

так само виконувати дії які відправляються користувачем, що дозволить 

користувачеві управляти системами будинку, а так само отримувати сповіщення 
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про аварії і відключення з будь-якої точки планети. Можливе програмування на 

виклик екстрених служб при спалахи або проникнення сторонніх. 

2.2 Небезпечні та шкідливі фактори при проектуванні системи “Розумний 

будинок” 

Практично будь-яка діяльність людини супроводжується впливом на нього 

небезпечних і шкідливих факторів. Безпека життєдіяльності це наука про 

комфортну та безпечну взаємодію людини з техносферою, метою якої є 

збереження здоров'я і життя людини, захисту його від небезпек техногенного, 

антропогенного і природнього походження і створення комфортних умов для 

життя і діяльності. Робота над даним дипломним проектом пов'язано з 

використанням відеодисплейного терміналу (ВДТ) і персональної електронно-

обчислювальної машини (ПЕОМ). Цей вид діяльності не виключає наявність 

таких негативних чинників, як незадовільне освітлення, неправильна організація 

робочого місця, шуми, вібрації, електромагнітні випромінювання (ЕМВ), 

несприятливий мікроклімат, можливість ураження електричним струмом, 

небезпека виникнення пожеж. 

При виборі апаратів і приладів, що встановлюються на вводі, перевагу, за 

інших рівних умов, має віддаватися апаратам і приладам, що зберігають 

працездатність при перевищенні напруги вище допустимого, що виникає через не 

симетричні навантаження при обриві РЕN або N провідника, при цьому їх 

комутаційні та інші робочі характеристики можуть не виконуватися. 

У всіх випадках в ланцюгах РЕ і РЕN провідників забороняється мати 

комутуючі контактні і безконтактні елементи. 

Допускаються з'єднання, які можуть розбиратися з допомогою інструменту, 

а також спеціально призначені для цих цілей .  

Не допускається встановлювати додаткові кабельні ящики для розподілу 

сфери обслуговування зовнішніх мереж живлення і мереж всередині будівлі. 

Такий поділ має бути виконано в ВРУабо ГРЩ.  
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На вході ліній електроживлення в ВП, ВРП, ГРЩ повинні встановлюватися 

апарати управління. На лініях, що відходять апарати керування можуть бути 

встановлені або на кожній лінії, або бути спільними для декількох ліній. 

Автоматичний вимикач слід розглядати як апарат захисту і управління. 

Апарати управління, незалежно від їх наявності на початку живильної лінії, 

повинні бути встановлені на вводах ліній живлення в торгових приміщеннях, 

комунальних підприємствах, адміністративних приміщеннях., а також в 

приміщеннях споживачів. 

Відстань від трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішні 

водостоки), газопроводів і газових лічильників до місця установки має бути не 

менше 1 м. 

Трубопроводи (водопровід, опалення) прокладати через електрощитові 

приміщення не рекомендується. 

Трубопроводи (водопровід, опалення), які перетинають електрощитові 

приміщення, не повинні мати відгалужень в межах приміщення (за винятком 

відгалуження до опалювального приладу самого щитового приміщення), а також 

люків, засувок, вентилів. 

Прокладка через ці приміщення трубопроводів з горючими рідинами, 

каналізації та внутрішніх водостоків не допускається. Приміщення, в яких 

встановлені ВРУ, ГРЩ, повинні мати природну вентиляцію, електричне 

освітлення. температура приміщення не повинна бути нижче + 5 ° С. 

2.2.1 Освітлення робочого місця 

Освітлення дуже важливе для здоров'я людини. За допомогою зору людина 

отримує більшу частину інформації (близько 90%), що надходить з 

навколишнього світу. Дуже багато нещасних випадків відбувається через 

незадовільне освітлення або через помилки, зроблених персоналом, через 
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труднощі розпізнавання того чи іншого предмета. Світло створює нормальні 

умови для трудової діяльності. 

Недолік освітлення викликає зоровий дискомфорт, що виражається в 

відчуття незручності або напруженості. Незадовільна освітленість у робочій зоні 

може бути причиною зниження продуктивності і якості праці, отримання травм. 

Властивості світла як фактора емоційного впливу, широко 

використовується шляхом правильної і раціональної організації освітлення. 

Необхідна освітленість може бути досягнута за рахунок регулювання світлового 

потоку джерела освітлення, включення і виключення частини ламп в 

освітлювальних приладах, зміна спектрального складу світла, застосування 

освітлювальних приладів рухомих конструкцій, що дозволяє змінювати напрямок 

світлового потоку. 

Освітлення розділяється на природне, штучне і поєднане. Природне світло 

краще за своїм спектральним складом, ніж штучний, і економічніше. Штучне 

освітлення, що створюється електричними джерелами світла, використовуються 

при нестачі природного світла. На виробництві, в організаціях і установах 

найбільшого поширення набули люмінесцентні лампи денного світла, так як вони 

мають велику світловіддачу (40-110 лм / Вт) і термін служби (8000-12000 годин). 

Колба ламп заповнена парами ртуті. Світло від такої лампи близький за своїм 

спектром до сонячного світла. 

Для забезпечення умов, необхідних для зорового комфорту, в системі 

освітлення повинні бути реалізовані наступні вимоги: однорідне освітлення; 

оптимальна яскравість; відсутність відблисків; відповідна контрастність; 

правильна колірна гамма; відсутність стробоскопічного ефекту або мерехтіння 

світла. 
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Приміщення повинні мати природне і штучне освітлення: 

• розташування робочих місць не допускається підвальних 

приміщеннях; 

•  природне освітлення повинно здійснюватися через светлопройоми, 

орієнтовані переважно на північ і на північний схід; 

• освітленість на поверхні столу в зоні розміщення робочого документа 

повинна бути 300-500 лк; 

• загальне освітлення слід виконувати у вигляді суцільних 

переривчастих ліній світильників, розташованих збоку від робочих 

місць; 

• слід обмежити відображену блескості на робочих поверхнях.  

Система освітлення повинна відповідати вимогам довговічності, 

економічності, електробезпеки, пожежної безпеки, естетичності, зручності та 

простоти експлуатації. 

2.2.2 Організація робочого місця 

Організація робочого місця вкрай важлива для здоров'я людини його 

виробничого процесу. Площа на одне робоче місце з повинна складати не менше 

6 м2, об'єм не менше 20 м3 на одного працюючого. Поверхня підлоги повинна 

бути рівною, неслизькою, зручною для очищення та вологого прибирання, мати 

антистатичні властивості. 

 Відстань між робочими столами з відеомоніторами має бути не менше 2 м. 

Відстань між бічними поверхнями відеомоніторів - не менше 1,2 м. 

Рекомендується працювати з темним екраном ЕОМ. Не допускається наявність 

вікон перед очима. 

Висота робочої поверхні столу для дорослих користувачів повинна 

регулюватися в межах 680 - 800 мм. При відсутності такої можливості висота 

робочої поверхні повинна бути 725 мм. Робочий стіл повинен мати простір для ніг 
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висотою не менше 600 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм, на рівні 

простягнутої ноги - не менше 650 мм. Робоча поверхня стола не повинна мати 

гострих кутів і країв. Покриття столу повинна мати матову або напівматову 

фактуру. 

Робочий стілець (крісло) повинен бути підйомно-поворотним і 

регульованим по висоті і кутам нахилу сидіння і спинки, а також відстані спинки 

від переднього краю сидіння. Робочий стілець обладнується стаціонарними або 

знімними підлокітниками, регульованими по висоті над сидінням і внутрішній 

відстані між підлокітниками. Поверхня сидіння, спинки та інших елементів 

стільця має бути напівм'якою, з нековзним, що не електризується і 

повітропроникним покриттям. Конструкція робочого стільця повинна 

забезпечувати: 

• ширину і глибину поверхні сидіння не менше 400 мм; 

• поверхню сидіння заокругленим переднім краєм; 

• регулювання висоти поверхні сидіння в межах 400-550 мм і кутами 

нахилу вперед до 15о і назад до 5о; 

• висоту спинки стільця 300 ± 200 мм, ширину - не менше 380 мм, 

радіус кривизни горизонтальної площини - 400 мм; 

• кут нахилу спинки вертикальній площині в межах 0 ± 30о; 

• врегулювання відстані спинки від переднього краю сидіння в межах 

260 - 400 мм; 

• стаціонарні і знімні підлокітники довжиною не менше 250 мм і 

шириною 50-70 мм; 

• регулювання підлокітників по висоті над сидінням у межах 230 ± 30 

мм і відстанню між підлокітниками в межах 350 - 500 мм. 

Екран відеомонітора повинен знаходитися від очей користувача на 

оптимальній відстані 600-700 мм, але не ближче 500 мм. Робоче місце повинно 

бути обладнані підставкою для ніг шириною не менше 300 мм, глибиною не 
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менше 400 мм, що регулюються за висотою в межах до 150 мм і за кутом нахилу 

опорної поверхні підставки. Поверхня підставки повинні бути рифлений і мати по 

передньому краю бортик заввишки 10 мм. Клавіатуру слід розташовувати на 

поверхні столу на відстані 300-100 мм від краю, або на спеціальній, регульованою 

по висоті робочої поверхні.  

2.2.3 Електромагнітні випромінювання 

Електромагнітна хвиля - це коливальний процес, пов'язаний з мінливими в 

просторі і в часі взаємопов'язаними електричними і магнітними полями. Область 

поширення електромагнітних хвиль називається електромагнітним полем (ЕМП). 

Електромагнітне поле має енергію, а електромагнітна хвиля, поширюючись 

в навколишньому просторі, переносить цю енергію. 

Електромагнітні поля (ЕМП) впливають на живі істоти. Найбільш чутливі 

до ЕМП центральна нервова система, серцево-судинна, гормональна і 

репродуктивна системи. 

Гранично допустима енергетична навантаження в діапазоні частот від 30 

кГц до 300 МГц, створювана електричним полем, коливається в межах 20000-800 

(В / м) 2 г. 

Заходи щодо зниження випромінювань включають: 

• заходи щодо сертифікації ПЕОМ та атестації робочих місць; 

• застосування екранів і фільтрів; 

• організаційно-технічні заходи; 

• застосування засобів індивідуального захисту шляхом екранування 

користувача цілком або окремих зон його тіла; 

• збільшення відстані від джерела випромінювання; 

• використання і застосування профілактичних напоїв; 
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При установці на робочому місці ПЕОМ повинно бути належним чином 

підключено до електроживлення і надійно заземлена. Рекомендується 

встановлювати між робочими місцями спеціальні захисні екрани.  

2.2.4 Мікроклімат приміщень 

Людина постійно перебуває в стані обміну теплотою з навколишнім 

середовищем. Найкраще теплове самопочуття людини буде тоді, коли 

тепловиділення організму людини повністю віддаються навколишньому 

середовищу, тобто відбувається тепловий баланс. Середня температура тіла 

людини 36,5 ℃. Навіть незначні відхилення від цієї температури в ту або іншу 

сторону призводять до погіршення самопочуття. 

Параметрами мікроклімату, при яких виконує роботу людина, є температура 

навколишнього середовища, швидкість руху повітря, і відносна вологість повітря. 

Гігієнічненормування параметрів виробничого мікроклімату встановлено 

системою стандартів безпеки праці. Значення параметрів мікроклімату 

встановлюються в залежності від здатності людського організму до акліматизації 

в різні пори року і категорії робіт за рівнем енерговитрат. Основним способом 

забезпечення необхідних параметрів мікроклімату і складу повітряного 

середовища є застосування систем вентиляції, опалення та кондиціонування. 

Оптимальні параметри мікроклімату: температура повітря не більше 22- 24 ℃, 

відносна вологість повітря 40-60%, швидкість руху повітря не більше 0,1 м / с 

(для холодного періоду року і категорії робіт «легка», тобто роботи, вироблені 

сидячи і які не потребують фізичної напруги). 

Забезпечення хорошої вентиляції, регулярне провітрювання приміщень - 

необхідна умова для забезпечення оптимальних умов для праці людини та 

збереження її здоров'я. Якщо в приміщенні можливо природне провітрювання, а 

об'єм приміщення, що припадає на одну людину, не менше 20 м3, продуктивність 

вентиляції повинна бути не менше 20 м3 / год на одну людину. При об'ємі 
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приміщення на одну людину менше 20 м3 продуктивність вентиляції повинна 

бути не менше 30 м3 / год. 

У жарку пору року бажано проводити провітреня, що полягає в охолодженні 

працюючого потоком повітря з метою збільшення інтенсивності конвективного 

теплообміну і відведення теплоти за рахунок випаровування. Повітряні і 

повітряно теплові завіси влаштовуються для захисту людей від охолодження 

проникаючим через двері холодним повітрям. З метою підтримки параметрів 

мікроклімату в допустимих межах застосовують кондиціонування повітря 

(кондиціонери на охолодження). Найбільш поширені в приміщені є два типу 

систем кондиціонування - роздільний і суміщений, в яких використовуються 

автономні і неавтономні кондиціонери. Для опалення приміщень, 

використовуються водяні, повітряні системи центрального опалення. Місцеве 

опалення не застосовують. 

2.2.5 Безпека електроживлення 

Електричний струм широко використовується в промисловості, техніці, побуті, 

на транспорті. Електричний струм надає на людину термічне (опіки ділянок тіла, 

нагрівання до високої температури органів), електролітичне (розкладання води, 

крові, лімфи на іони), біологічне (роздратування і збудження живих тканин 

організму, судорожне скорочення м'язів, порушення внутрішніх біологічних 

процесів) і механічний вплив. 

Дія електричного струму на людину призводить до травм або загибелі людей. 

Основними факторами, що визначають ступінь ураження електричним 

струмом, є сила струму, що протікає через тіло людини, частота струму, час 

впливу і шлях протікання струму через тіло людини. 

Перебіг через організм змінного струму промислової частоти (50 Гц) людина 

починає відчувати при силі струму 0,6-1,5 мА. Великі струми викликають у 

людини хворобливі відчуття. При величині струму 10-15 мА людина не може 

самостійно звільнитися від провідника струму. При 25-50 мА відбувається 
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порушення в роботі легенів і серця. При 100 мА і більше наступає фібриляція 

серця, а струм більш 5А викликає негайну зупинку серця. 

Найбільш небезпечний струм промислової частоти 50 Гц. Постійний струм і 

струм високих частот менш небезпечний, і порогові значення для нього більше. 

Найбільш небезпечний шлях протікання струму «права рука ноги» (правою рукою 

частіше всео працює людина). 

Очевидно, що чим триваліший протікає струм через тіло людини, тим він 

небезпечніший. Аналогічно, чим більше напруга, тим більше і небезпечніше 

електричний струм. 

Електричний опір тіла людини в сухий, чистої і неушкодженої шкірі може 

змінюватися в досить широких межах від 3 до 100 кОм, а іноді і більше. 

Основний внесок в електричний опір людини вносить зовнішній шар шкіри - 

епідерміс, що складається з ороговілих клітин. При ніжною, вологою і пітною 

шкірі або пошкодженні епідермісу (садна, рани) електричний опір тіла може бути 

дуже невеликим. Людина з такою шкірою найбільш вразливий для електричного 

струму. У розрахунках на електробезпека зазвичай приймають величину опору 

тіла людини, що дорівнює 1000 Ом. 

Для захисту від ураження електричним струмом застосовуються такі технічні 

заходи захисту: 

• застосування малих напруг; 

• електричне поділ мереж; 

• електрична ізоляція; 

• контроль і профілактика пошкодження ізоляції. 
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2.2.7 Пожежна безпека 

Пожежа - неконтрольоване горіння, що завдає матеріальної шкоди і створює 

небезпеку для життя і здоров'я людей. 

Дотримання правил пожежної безпеки знижує ймовірність виникнення пожеж. 

Над і під машинними залами ЕОМ не допускається розміщувати 

пожежонебезпечні і вибухонебезпечні приміщення і склади. Ремонтувати блоки 

ЕОМ безпосередньо в машинних залах забороняється. Не дозволяється залишати 

без нагляду включену в мережу радіоелектронну апаратуру, яка використовується 

для випробувань. Не рідше одного разу на квартал необхідно проводити 

очищення від пилу агрегатів і вузлів, кабельних каналів і межпольного простору. 

При обробці офісів необхідно використовувати тільки ті оздоблювальні 

матеріали, які пройшли випробування в пожежній лабораторії на горючість та 

поширення вогню і мають сертифікати з пожежної безпеки. 

Комп'ютери та їх забезпечення повинні мати окреме електропостачання, що не 

поєднане із загальним електроживленням будівлі, в якій розташовані офісні 

приміщення. 

Обов'язково повинна бути змонтована автоматична пожежна сигналізація, всі 

приміщення забезпечені первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками), 

а при певних вимогах і автоматичною системою пожежогасіння. 

У всіх виробничих, адміністративних, складських та допоміжних приміщеннях 

на видних місцях повинні бути вивішені таблички із зазначенням номера 

телефону виклику пожежної охорони. 

На кожному підприємстві наказом (інструкцією) повинен бути встановлений 

відповідний їх пожежної небезпеки протипожежний режим, у тому числі: 

• визначені та обладнані місця для куріння; 

• визначені місця і допустима кількість одночасно знаходяться в 

приміщеннях сировини, напівфабрикатів і готової продукції; 
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• встановлений порядок збирання горючих відходів і пилу, зберігання 

промасленого спецодягу; 

• визначено порядок знеструмлення електрообладнання в разі пожежі і 

після закінчення робочого дня; 

• регламентовані: порядок проведення тимчасових вогневих та інших 

пожежонебезпечних робіт; порядок огляду і закриття приміщень після 

закінчення роботи; дії працівників при виявленні пожежі; 

• визначений порядок і терміни проходження протипожежного 

інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму, а також 

призначені відповідальні за їх проведення. 

У будівлях і спорудах (крім житлових будинків) при одноразовому 

знаходженні на поверсі більше 10 осіб мають бути розроблені і на видних місцях 

вивішені плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, а також передбачена 

система (установка) оповіщення людей про пожежу. Керівник об'єкта з масовим 

перебуванням людей (50 осіб і більше) на доповнення до схематичного плану 

евакуації людей при пожежі зобов'язаний розробити інструкцію, що визначає дії 

персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не 

рідше одного разу на півріччя повинні проводитися практичні тренування всіх 

задіяних для евакуації працівників. Працівники підприємств, а також громадяни 

зобов'язані: 

• дотримуватися на виробництві та в побуті вимоги пожежної безпеки, 

стандартів, норм і правил, затверджених в установленому порядку, а 

також дотримуватися і підтримувати протипожежний режим; 

• виконувати заходи обережності при користуванні газовими приладами, 

предметами побутової хімії, проведенні робіт з легкозаймистими і 

горючими рідинами, іншими небезпечними в пожежному відношенні 

речовинами, матеріалами і обладнанням; 
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• в разі виявлення пожежі повідомити про нього в пожежну охорону і 

вжити можливих заходів для врятування людей, майна та ліквідації 

пожежі. 

Це далеко не повний перелік правил безпеки, яких необхідно дотримуватися 

всім без винятку в процесі трудової діяльності і в побуті. Слід пам'ятати, що 

жодна людина не застрахований від впливу несприятливих факторів і їх наслідків 
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3. РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ ВУЗЛІВ СИСТЕМИ 

“РОЗУМНИЙ БУДИНОК” 

3.1 Опис системи 

Перейдемо до безпосереднього здійснення задуманого, а конкретно - до 

розробки. 

Отже, система повинна здійснювати: 

• Управління освітленням 

• Клімат-контроль 

• Водопостачання 

• Управління електроенергією 

• Пожежна безпека 

• Охорона 

Так як в якості центрального органу управління був обраний мікро-ПК 

Raspberry Pi 2 з встановленим MajorDoMo, а в якості кінцевого обладнання - 

пристрою протоколу ZigBee, то спочатку оцінимо можливості даного ПЗ. 

Основні можливості MajorDoMo, згідно з сайтом розробників: 

•  Проста і швидка установка 

• Безкоштовна для особистого або комерційного використання 

• Підтримка різного устаткування, в тому числі і ZigBee 

•  Мульти-мовний інтерфейс . 

•  Веб-доступ з будь-якого пристрою 

•  Веб-інтерфейс з оновленням в реальному часі 

•  GPS-трекінг і реакція на місце розташування користувачів 

•  Push-повідомлення 

•  Управління мульти-медіа 

• Система оновлень в один клік 
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Рисунок 3.1 Скріншот з програми MajorDoMo 

 

Можливостей такої системи нам вистачає - тепер приступимо до вибору 

кінцевого обладнання, з метою забезпечити виконання необхідних завдань. 

3.1.1 Управління освітленням 

Однією з важливих функцій є управління світлом в будинку. Саме завдяки 

цьому можна істотно підвищити комфорт і знизити витрати. Існує кілька варіантів 

вирішення питання, такі як управління світлом зі спеціального пульта або панелі, 

за допомогою телефону або КПК, використання голосового пароля для включення 

світла або реакція на хлопок руками. Але це все лише способи включення. Для 

точної настройки потрібно пристрій, здатний зменшити або збільшити яскравість 

світла, яке здатне стати частиною повноцінної системи. Оптимальним буде 

використання регуляторів потужності - диммерів. 
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Таблиця 3.1 - Потужність, необхідна для освітлення площі лампою  

Площа 

приміщення 

Дуже яскраве     

світло 

Яскраве світло М'яке світло 

кв.м. ~500 lux ~300 lux ~150lux 

Менше 6 150 W 100 W  60 W 

Від 6 до 8 200 W 140 W 80 W 

Від 8 до 10 250 W 175 W 100 W 

Від 10 до 12 300 W 210 W 120 W 

Від 12 до 16 400 W 280 W 160 W 

Від 16 до 20 500 W 350 W 200 W 

Від 20 до 25 600 W 420 W 240 W 

Від 25 до 30 700 W 490 W 280 W 

У разі використання енергозберігаючих або світлодіодних ламп необхідна 

потужність ділиться на 5 і на 8, відповідно. Згідно з цією таблицею для більшості 

приміщень буде достатньо діммера з граничною потужністю 600W. 

Існує велика кількість як сертифікованих для ZigBee діммерів, так і їх 

аналогів, всіляких форм реалізацій: кнопкові, поворотні, сенсорні. Такий 

пристрій, обладнаний приймачем, приймаючи сигнали від головного пристрою, 

здатний керувати певною ділянкою освітлення, плавно збільшуючи або 

зменшуючи яскравість світла. До того ж у разі виходу, з ладу всієї системи зможе 

автономно існувати у вигляді звичайного підсвічування. 

Рисунок 3.2 Діммери поворотний і цокольний ZigBee. 

Розвиваючи цю ідею, можна використовувати індивідуальний приймач-

діммер, що встановлюється між джерелом живлення і цоколем лампочки і 



52 

 

підключається до бездротової мережі, що дозволить більш точно регулювати 

рівень освітлення в приміщеннях. 

У поєднанні з датчиками руху і освітлення можна отримати цілком 

економічний спосіб освітити приміщення. Також при використанні датчиків руху 

можна додати систему підсвічування підлоги, яка включається при наявності руху 

і включає світлодіодні ліхтарі, встановлені в місцях траекторного руху в бік 

основних напрямків в будинку або у перешкод на зразок сходинок і порогів. 

 

Рисунок 3.2 Приклад підсвічування сходів 

Вдень використання додаткового освітлення не є необхідністю в більшості 

випадків. Потрібно забезпечити доступ сонячного світла в приміщення, за 

допомогою все тих же датчиків освітлення . 

Керування здійснюється за допомогою планування в програмі, тобто 

прописується кілька сценаріїв для типових ситуацій, таких як прибуття гостей в 

будинок, звичайний режим в різний час доби, режим сну і так далі. Причому в 

залежності від початкових установок можна вибрати або точкове управління 

кожним світильником, що зручно в разі невеликих площ, коли одна кімната 

використовується декількома людьми одночасно для відпочинку і роботи. 
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Рисунок 3.3 Скріншот з програми MajorDoMo 

3.1.2  Клімат-контроль 

Питання підтримки комфортної температури в приміщенні є не менш 

важливими, ніж освітлення. У сфері обслуговування квартир і будинків існує 

безліч рішень про найпростіші, на зразок центрального опалення або електричних 

обігрівачів і печей, до високотехнологічних інфрачервоних обігрівачів, теплих 

підлог і систем кондиціонерів із кліматом і підтриманням потрібного рівня 

вологості повітря. 

Компанії, які займаються установкою систем автоматизації пропонують 

кілька популярних і перевірених варіантів, які ми зараз розглянемо. 
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При опаленні водяною теплою підлогою джерелом теплової енергії служить 

нагрітий теплоносій - вода з стояка гарячого водопостачання або центрального 

опалення, що проходить по трубах в підлозі. У заміському будівництві водяні 

теплі підлоги мають перевагу перед електричними, оскільки істотно економлять 

споживання електроенергії, що дуже відчувається на великих площах, але на жаль 

подібні системи заборонені для використання в квартирах через небезпеку 

затоплення, тому їх розглядати ми не будемо. 

 Електрична тепла підлога 

Ці системи поділяються за типом гріючого елементу: 

• гріючий кабель; 

• нагріваючий мат; 

• інфрачервоний обігрів (спеціальна плівка). 

Тепла підлога з таким видом нагріваючого елементу влаштований досить 

просто. Спеціальний кабель з великим опором розташовується в стягуванні 

підлоги, виконуваної поверх підстави. При проходженні електроживлення через 

кабель виділяється тепло, яке нагріває стяжку і, відповідно, нагріває приміщення. 

 

Рисунок 3.4 Пристрій теплої підлоги з гріючим кабелем. 
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Встановлюючи подібну теплу підлогу, недоліки, властиві даної конструкції, 

потрібно врахувати заздалегідь. До них в першу чергу відноситься необхідність 

виготовлення стяжки і, як наслідок, потреба в проведенні ремонту для її 

нанесення. 

Нагріваючий мат 

Такі нагрівальні елементи називають по-різному, але вони від цього не 

змінюються. Фізично - це тонкий кабель, наклеєний на сітку з склотканини. Для 

його монтажу не потрібно виконувати додаткову стяжку. Зазвичай мати у своєму 

розпорядженні під облицюванням підлоги. В якості останньої найбільш 

підходящими будуть керамічна плитка або керамограніт, і нагрівальний елемент 

розташовується безпосередньо в клейовому шарі. 

 

Рисунок 3.4 Пристрій теплої підлоги з нагріваючим матом. 

Це універсальне рішення для комфортного обігріву сухих і вологих, 

достатньо теплоізольованих приміщень з бетонними. Недоліком нагрівального 

мату можна вважати те, що разом з ним не застосовується утеплення підлоги, 

проте, нагріваючий мат розташований безпосередньо під керамічною плиткою, 

матеріалом з меншим термічним опором, ніж бетон, що забезпечує ефективність 

обігріву. 
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Інфрачервоний обігрів  

В цьому випадку нагрівальним елементом служить спеціальна термоплівка. 

Струмопровідні елементи розташовані всередині плівки, при протіканні струму 

через яку виділяється інфрачервоне випромінювання. Воно й нагріває підлогу, 

повітря і навколишні предмети (меблі, стіни, і т.д.). Подібна система вважається 

найбільш передовою і прогресивною, монтується безпосередньо під покриттям 

підлоги. 

Для обігріву покриття підлоги з ламінованого паркету, ковроліну або 

лінолеуму краще застосовувати термічну плівку інфрачервоного обігріву. Цей вид 

підлогового обігріву особливо ідеальний в разі заміни старого підлогового 

покриття що дозволяє швидко встановити і відразу почати користуватися "теплою 

підлогою". 

Електричне опалення найбільш ефективно обігріє весь обсяг приміщення, 

вигідно поєднуючи променистий і конвективний обігрів. Якщо передбачається, 

що плівка при створенні теплих підлог використовується в якості єдиного 

нагрівального елементу, то необхідно, щоб вона покривала не менше 70% 

загальної площі підлоги. Якщо ж плівка є лише додатковим обігрівачем, то цілком 

достатньо, щоб вона займала близько 40% статі. До того ж подібні системи можна 

встановлювати так само і на стелю. 

Таким чином можна зробити висновок про те, що подібна система є 

хорошим вибором в якості додаткового засобу опалення, але ніяк не основного, 

внаслідок високої вартості при роботі повний обігрів приміщень. 

Подібними характеристиками і перевагами володіють і інші 

електрообігрівальні системи, такі як інфрачервоні обігрівачі, каміни, але, на жаль, 

сильно економічними вони не є. До того ж у більшості моделей немає можливості 

інтеграції в загальну систему. 

Якщо розглядати систему центрального опалення, то виникає питання 

управління температурою в приміщенні. Для вирішення цього питання на ринку є 
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підсистема терморегуляції, до складу якої входить термостат, координатор, який 

підтримує технологію ZigBee, датчики температури, а також сервопривід з 

приймачем, так звана термоголовка, яка по команді перекриває або, навпаки 

відкриває, кран радіатора опалення тим самим змінюючи температуру в 

приміщенні. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 Пристрої системи терморегуляції радіатора батареї центрального 

опалення 

Така підсистема більш актуальна для квартир, в яких завжди встановлено 

центральне опалення, оскільки вимагає мінімальної модернізації вже існуючої 

системи і при цьому - мінімальних витрат і обслуговування. 

У поєднанні з теплим полом або стелею можна отримати найбільш 

комфортні умови і плавну настройку температури. 

3.1.3  Водопостачання 

Головною небезпекою водопостачання в квартирі є не виявлення вчасного 

протікання. В цьому випадку страждають як власник квартири, так і сусід знизу. 

Розташовані в місцях можливої втечі води (на підлозі під раковиною, ванною, 

пральною машиною і т.д.) спеціальні датчики системи за контролем подібних 

ситуацій допоможуть запобігти поганим наслідкам. 

На ринку існує безліч варіантів таких підсистем, але найбільш привабливою 

виглядає система «Нептун», на базі мікроконтролера СКПВ220В-DIN, що 

встановлюється на DIN-рейку. 
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Рисунок 3.6 Зовнішній вигляд мікроконтролера СКПВ220В-DIN і схема 

підключення контактів. 

Крім підключення 10 датчиків протікання води, що для більшості квартир 

достатньо - мікроконтролер має можливість управляти восьми кранами, для 

швидкого відключення джерела протіканя . 

У базовій комплектації немає інтеграції з системою, побудованої на 

протоколі ZigBee, але це вирішується установкою додаткового модуля XBee на 

радіореле «Neptun», через спеціальний адаптер. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 Модуль XBee 
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3.1.4  Управління електроенергією 

У сучасних будинках, використовується різне електричне обладнання це - 

системи вентиляції, різні освітлювальні і побутові прилади 

Все це обладнання споживає значну кількість електроенергії, а мережі, 

найчастіше, не витримують таке навантаження. Система дає можливість 

організувати систему пріоритетів. 

Протестувавши все включене в мережу обладнання і, виявивши, що резерв 

вичерпує свої можливості, вона відключить прилад, якому було присвоєно 

нижчий пріоритет. 

Здійснюється це за допомогою лічильника електроенергії з можливістю 

управління навантаженням Меркурій 234 ARTM ZigBee. 

Такий пристрій здатний стабілізувати споживання електроенергії, 

відключаючи непотрібні споживачі, а також вибудовуючи систему пріоритетів 

споживання, в поєднанні з розетками, що використовують технологію ZigBee. 

Також пристрій здатний зчитувати і передавати інформацію про споживання 

електроенергії. 

Рисунок 3.8 Зовнішній вигляд лічильника Меркурій 234 ARTM ZigBee. 
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3.1.5 Система пожежної безпека 

Підсистема повинна миттєво приводити в дію існуючу протипожежну 

систему, відключати вентиляцію, щоб потік повітря не сприяв займанню, 

електроживлення та газ. А якщо господаря немає вдома, відправляти тривожне 

SMS-повідомлення. Система також включає сирену і зовнішній світловий сигнал, 

щоб попередити сусідів про те, що трапилося і вберегти від небезпеки. 

Використовувані в нашій системі Raspberry і встановлена MajorDoMo 

дозволяють виконати ці функції. 

До складу так само будуть входити бездротові датчики диму Rexense (RG 

330) ZigBee. 

Пристрій має свою персональну сигналізацію, для того, щоб головний 

контролер міг безпомилково визначити зону загоряння. 

Рисунок 3.9 Датчик диму ZigBee. 

У разі виникнення пожежі - датчик передає сигнал на центральний 

контролер, який відправляє сигнал системі електропостачання для знеструмлення 

приміщення, так як в житловому будинку одним з найбільш частих джерел 

загоряння є побутові прилади і проводка. 
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3.1.6  Охорона будинку 

Підсистема безпеки повинна здійснювати контроль периметра приміщення 

при відсутності господаря, контроль за вхідними дверима. У разі вторгнення 

включається сигналізація і відбувається сповіщення власника, а також охоронних 

служб. Для здійснення таких функцій необхідні датчики руху Rexence (RG 320), 

які реагують на тепло людини і тварин. Для виключення помилкового 

спрацьовування є функція калібрування. 

 

Рисунок 3.10 Датчики руху і відкриття дверей Rexence ZigBee. 

Додатковий контроль за переміщеннями стає доступним при використанні 

датчиків відкриття дверей та вікна. Реагують вони на несанкціоноване 

проникнення в приміщення, як через відкриття вікон та дверей, так і на 

включення світла в приміщення. У разі спрацювання включається камера і 

блокуються двері, на яких встановлені замки. Згідно зі сценарієм відбувається 

оповіщення спеціальних служб і власника. 

Всі пристрої підтримують протокол ZigBee, а також володіють малим 

енергоспоживанням, завдяки наявності режиму stand-by. 
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Таким чином закінчується вибір і аналіз кінцевого обладнання, в результаті 

чого отримуємо робочі підсистеми, які здатні виконувати свої обов'язки. Однак 

система «Розумний будинок» має на увазі не тільки заміну людського ресурсу на 

автоматику пристроїв і енергозбереження, які ми досягли, але і взаємодія цих 

підсистем. Взаємодія, побудоване на відсутності конфліктів. Це досягається 

налаштуванням і прописуванням сценаріїв. 

3.2 Архітектура апаратних засобів розумного будинку 

Існують дві архітектури системи управління "розумним будинком", 

централізована і розподілена.  Централізована система складається з центрального 

контролера з підключеними до нього модулями. До централізованих системам  

відносяться Crestron, Lutron, AMX і ін. В розподілених системах управління 

"розумним будинком", пристрої не залежать один від одного. Ця архітектура 

будує системи на шині. До розподіленим систем відносяться  EIB / KNX, Clipsal 

(C-Bus), LonWorks (LON), ModBus (Landiver) і ін. 

Переваги централізованих систем: 

• Дозволяє будувати складні системи управління. Центральний контролер 

володіє достатньою продуктивністю і несе актуальну інформацію про 

підключених до нього модулів. 

• Швидкість обробки інформації вище у централізованих систем, так як 

збором інформації з модулів, центральний контролер займається одноосібно 

мину модульну обробку. 

• Модулі (датчики, виконавчі пристрої) компактні, дешеві і мають просту 

технічну реалізацію. 

Недоліки централізованих систем:  

• Основним недоліком є ненадійність таких систем при виході з ладу 

центрального контролера, вся система перестає функціонувати. 

• Висока ціна центрального модуля. 
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Переваги розподілених систем: 

• Через відсутність центрального контролера, вихід з ладу одного або 

декількох модулів, істотно не вплине на роботу системи в цілому. Тобто 

розподілена система відрізняється підвищеною надійністю. 

• Розподілені системи прості в розширенні. На наявну шину додаються нові 

модулі, що підтримують протокол передачі даних даної шини. 

Недоліки розподілених систем: 

• Модулі (датчики, виконавчі пристрої), мають власні контролери обробки 

даних через що стають технічно складними, громіздкими. Вартість таких 

модулів вище, ніж в централізованих системах. 

• Швидкість роботи таких систем нижче через обробку даних в різних 

модулях 

 

Рисунок 3.10 Архітектура системи управління 
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Рисунок 3.10 Опис структури системи 

 

Рівень 1: призначені для користувача системи управління, до них відносять: 

webінтерфейс і мобільний пристрій, з яких здійснюється контроль системи і 

моніторинг показників датчиків 

Рівень 2: центральний контролер, дає можливість користовачу в системі 

взаємодіяти з датчиками і периферією. 

Рівень 3: датчики і периферія, знімає показання навколишнього середовища. 

3.2.1  Алгоритм функціонування системи управління розумним будинком 

Інформація про стан об'єкта управління фіксується датчиком і передається 

на локальний контролер через певні проміжки часу або за потребою (наприклад, 

аварійне спрацювання датчика диму). Центральний контролер задає еталонне 

значення регульованого параметра локальному контролеру. Локальний контролер 

функціонально складається з блоку порівняння, блоку прийняття рішення і 
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виконавчого пристрою. У блоці порівняння знаходиться різниця чинного і 

еталонного значення регульованого параметра. На підставі величини і знака цієї 

різниці у відповідному блоці приймається рішення про необхідності регулюючого 

впливу, яке здійснюється виконавчим пристроєм. 

Центральний контролер збирає з локальних контролерів дані про стан 

об'єктів управління, задає локальним контролерам еталонні значення, передає на 

перший рівень запитувані параметри, приймає і виконує призначені для 

користувача команди.Як видно з функціональної схеми, користувачі 

безпосередньо можуть задавати параметри локальним контролерам і отримувати 

від них необхідну інформацію. 

 

Рисунок 3.11 Алгоритм роботи системи контролю 

 

3.2.2  Архітектура взаємодії вузлів на основі контексної моделі доступа 

На даний момент найбільш поширений підхід до побудови систем 

«розумного будинку» передбачає використання спеціалізованих центральних 

вузлів. Прикладом таких систем є пропоновані компаніями Philips і Samsung 

рішення, що грунтуються на пристрої, що є мостом між різними «розумними 

пристроями» і керуючими додатками, що використовують інтерфейси, надаються 

мостом. 
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Незважаючи на те, що мережі на основі технологій на зразок ZigBee 

дозволяють використовувати топологію «дерево», також підтримувану ZigBee. У 

такому випадку вузли в мережі діляться на три групи: 

• Центральний вузол. Є кореневим пристроєм в мережі, і підтримує основні 

функції щодо взаємодії пристроїв і забезпечення безпеки. 

• Проміжні вузли. Крім виконання функцій автоматизації «розумного 

будинку», дозволяють виробляти розширення мережі шляхом ретрансляції 

повідомлень між іншими вузлами. 

• Кінцеві вузли. Вузли цього типу виконують різні функції по автоматизації 

«розумного будинку». 

На малюнку показаний приклад мережі. Проміжні вузли можуть дозволяти 

розширювати мережу в широких межах шляхом послідовного підключення.  

 

 

Рисунок 3.12  Топологія мережі «розумного будинку» 
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Грунтуючись на даному типі топології пропонується використання шлюзу 

контролю доступу для централізованого управління доступом в системі 

«розумного будинку». Такий підхід дозволяє спростити процес впровадження 

контекстного контролю доступу, і збігається з підходами, що використовуються в 

реальних системах «розумного будинку». 

Процес розбивається на чотири етапи: 

• Аналіз мережевої взаємодії. Пристрої взаємодіють один з одним через шлюз 

контролю доступу, в результаті чого ця задача стає очевидною. 

• Застосування правил контролю доступу. На даному етапі запити між 

пристроями фільтруються відповідно до правил контролю доступу. 

• Оновлення контексту. Виробляється на основі отриманих раніше запитів і 

безпосереднього опитування пристроїв. Журнали  параметрів і виконаних 

операцій зберігаються як частина контексту, оскільки відображають процес 

переходу в новий стан. 

• Оновлення правил контролю доступу. На основі оновленого контексту і 

політики контекстної моделі проводиться оновлення правил контролю 

доступу та приведення їх у дію. 

 

Рисунок 3.13  Архітектура шлюзу контролю доступу 
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Для шлюзу контролю доступу розроблена архітектура, представлена на 

малюнку . Компоненти шлюзу об'єднуються в три підсистеми -контролю доступу, 

зберігання політик і контексту, і взаємодії з мережею. 

3.2.3  Методи збору і зберігання контексту 

Основною складовою системи, що реалізує контекстну модель контролю 

доступу, є підсистема, що відповідає за зберігання та збір контексту. Завдання, які 

вирішуються підсистемою. У рамках розглянутої архітектури системи «розумного 

будинку» є ряд можливостей щодо виконання даних операцій. 

Для розробленої моделі пропонується проводити збір контексту декількома 

способами: 

• за допомогою аналізу запитів між пристроями; 

• за допомогою опитування пристроїв. 

Перший спосіб є більш складним в реалізації, але також і більш ефективним 

з точки зору додаткового навантаження на влаштування в мережі «Розумного 

будинку». Він ґрунтується на тому, що шлюз контролю доступу в ході нормальної 

роботи отримує всі запити між пристроями, і відповідає за їх фільтрацію згідно з 

правилами контролю доступу. 

Таким чином, шлюз контролю доступу може визначити, чи повинен 

виконуватися запит і отримати результат виконання. алгоритм аналізу запитів 

наведено на малюнку.  

Другий спосіб призначений для отримання параметрів пристроїв, які 

змінюються без виконання будь-яких запитів. Такими пристроями є різноманітні 

датчики, параметрами які є в тому числі і вимірювані ними величини. 

На відміну від першого способу, при використанні якого оновлення 

контексту відбувається безперервно під час роботи системи, другий вимагає 

періодичного виконання опитування пристроїв.  
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Рисунок 3.14  Алгоритм аналіз запитів для оновлення контексту 
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3.2.4  Метод контролю доступу 

Для розробленої моделі контролю доступу обрана модель цілісності. Вибір 

на її користь був зроблений на основі наступних вимог: 

• модель контролю доступу повинна дозволяти розділяти пристрої на групи з 

різними правами доступу; 

• процес зміни прав доступу окремих суб'єктів повинен бути простим, щоб 

виробляти його в автоматичному режимі; 

• обсяг необхідного початкового конфігурування повинен бути мінімальним, 

щоб не витісняти політику контекстної моделі. 

Першим двом вимогам певною мірою відповідають вже розглянуті моделі, 

однак слід зазначити, що перерозподіл суб'єктів за ролями в загальному випадку 

може бути більш трудомістким завданням, ніж зіставлення їм рівнів доступу. 

Остання вимога стала вирішальною у виборі між моделями. В випадку з 

класичної мандатної моделлю, необхідно тільки знання підтримуваного системою 

числа рівнів доступу і відносин між ними. Рольова ж модель вимагає завдання 

ролей, їх повноважень та, в окремих випадках, ієрархії ролей, що накладає значні 

вимоги на конфігурацію системи. 

З мандатних моделей була обрана модель цілісності. Пропонований підхід 

до вирішення завдання забезпечення захисту від скомпрометованих пристроїв 

полягає в накладенні обмежень на окремі пристрої з метою недопущення 

виконання операцій, потенційно впливають на безпеку в поточному стані 

системи. 

Виходячи з цього, напрошується висновок про можливість використання 

рівнів цілісності пристроїв для реалізації такої можливості. Контроль доступу в 

системі виконується на основі мандатної моделі контролю доступу. Пропонована 

модель є гібридної, розширюючи мандатну модель до контекстної шляхом 

додавання механізму динамічного призначення рівнів з урахуванням контексту. 



71 

 

 

 

Рисунок 3.15  Загальна структурна схема розроблена для взаємодії вузлів в 

системі «розумний будинок» 
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4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

4.1  Моделювання системи «розумного будинку» 

Для оцінки ефективності розробленої системи забезпечення безпеки 

«розумного будинку» було розроблено її моделювання та подальше тестування 

моделі. 

Була з модельована система «розумного будинку», що складається з 

пристроїв різних класів. Для реалізації вибрана мова Python. Python обраний як 

мова загального призначення, добре зарекомендував себе в задачах швидкого 

тестування. Для моделювання обрана бібліотека дискретної симуляції SimPy . 

Бібліотека використовує інтерфейс генераторів мови Python, і дозволяє 

симулювати багатоагентні системи з використанням кооперативної 

багатозадачності шляхом реалізації агентів в програмі. 

Опис системи «розумного будинку» зберігаються в json-файлі, в якому 

вказуються пристрої, що входять до складу системи, їх параметри і допустимі над 

ними операції Operations (o) із зазначенням значень функції Descriptions (o). 

Склад з модельованої системи вказано на малюнку. 

 

Рисунок 4.1  Склад модельованої системи «розумного будинку» 
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У програмному макеті не враховується мережевий рівень, і моделювання 

підлягає тільки шлюз контролю доступу, який відповідає за обробку та зберігання 

контексту і контроль доступу. З використанням бібліотеки SimPy проводиться 

відтворення сценарію, що полягає у відправці серій запитів між пристроями. 

4.2  Моделювання сценаріїв 

Розглянемо сценарій, який демонструє базові можливості захисту.Нехай 

скомпрометований смартфон, з використанням якого може відкриватися дверний 

замок. Для обмеження можливостей порушника створено правило, що пропонує 

підвищення рівня цілісності дверного замка при дотриманні умов за часом, 

відсутності руху і освітлення. В такому випадку відкриття замку з використанням 

смартфона може зробити тільки людина. 

В ході моделювання сценарію задіяні такі правила контекстної моделі: 

Constraint(світло == true, людина_в_приміщенні, true) 

Constraint(рух== true, людинв_в_ приміщенні, true) 

Constraint(людина_в_ приміщенні == false and (01:00 <= час<= 07:00),      

двері_закриті == true) 

Execute(смартфон, двері,відкрити) 

Execute(смартфон, освітлення, включити) 

Execute(двері, двері, відкрити) 

Description(двері, відкрити) -> { двері _закрити: false} 

Прийняте рішення на основі даних правил отримують у таким чином. 

• Оскільки освітлення вимкнене і рух відсутній, в контексті зберігається 

параметр, який свідчить про відсутність приміщенні в помещеніі. 

• За часом і відсутності людини в приміщенні виводиться обмеження на стан 

дверей. У поточному контексті двері повинні бути закрита. 
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• Дія відкриття дверей викликає порушення контексту, оскільки змінює 

контекст неприпустимим чином. В результаті необхідно розв'язати 

конфлікт, викликаний можливістю відкриття дверей з смартфона. 

• Конфлікт може бути дозволений зниженням рівня цілісності смартфона або 

підвищенням рівня цілісності дверного замка. Оскільки зниження рівня 

смартфона призведе до заборони виконання інших дій, які не викликають 

конфліктів, приймається рішення на користь підвищення рівня цілісності 

замка. 

Ще один варіант задіє  систему контролю клімату «розумного будинки». 

Ситуація одночасного включення опалення і кондиціонера в режимі охолодження 

з комп'ютера при відсутності людей в приміщенні інтерпретується як помилка 

управління. Рівень цілісності комп'ютера знижується з метою мінімізації 

подальшого впливу. Задіяні такі правила: 

Constraint(світло == true, людина_в_ приміщенні, true) 

Constraint(рух == true, людина _в_ приміщенні, true) 

Constraint(опалення == true and людина _в_ приміщенні ==false,        

кондиціонер == false) 

Execute(комп'ютер, опалення, включити) 

Execute(комп'ютер, кондиціонер, включити) 

Description(опалення, включити) -> { опалення == true} 

Description(кондиціонер, включити) -> { кондиціонер == true} 

В даному випадку отримання рішення проводиться таким чином. 

• В даному випадку освітлення також вимкнено і рух відсутній, тому в 

контексті зберігається параметр, який свідчить про відсутність людини в 

приміщенні. 
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• При опалюванні  і відсутності людини в приміщенні виводиться обмеження 

на стан кондиціонера. 

• Дія включення кондиціонера дверей викликає порушення контексту. В 

даному випадку рішення приймається на користь зниження рівня цілісності 

комп'ютера. 

4.3  Результати дослідження  

Розроблений програмний макет системи забезпечення безпеки «Розумного 

будинку» який показує її працездатність в модельованих сценаріях компрометації 

пристроїв і програмних збоїв. Вплив впроваджуваних механізмів забезпечення 

безпеки на продуктивність системи контролю доступу важко визначити з 

використанням моделювання. Але запропонована архітектура шлюзу контролю 

доступу розроблена з урахуванням необхідності продуктивності. Запити між 

пристроями не викликають повну процедуру аналізу контексту, до них 

застосовуються тільки правила контролю доступу. Аналіз контексту в шлюзі 

контролю доступу виконується окремо, і впливає на обробку запитів тільки при 

оновленні правил контролю доступу. 

В результаті проведеної роботи також були визначені напрямки подальших 

досліджень. Одним з напрямків є застосування методів штучного інтелекту для 

прийняття рішень про призначення рівнів доступу. Це дозволить реалізовувати 

більш складні сценарії управління доступом. 
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