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РЕФЕРАТ 

Текстова частина магістерську роботи   с.,  рис.2,  джерел. 

Об’єктк дослідження. “Технології ШІ”. 

Предмет дослідження. Системи інтелектуального управління “розумного 

будиноку”. 

Мета дослідження. Побудова системи штучного інтелектуального 

управління будівлею на основі використання технологій ШІ. 

Основні завдання які вирішуються в роботі: 

 розглянути класифікацію підсистем «розумний будинок»; 

 дослідити тенденції розвитку «розумного будинку»;  

 проаналізувати проблематику реалізації «розумного будинку» з точки 

зору побудови системи з використанням бездротових технологій. 

Методи досліджень. У роботі для розв’язання поставлених задач 

використано: при розробленні методу, моделей, засобів і алгоритмів – теорія 

системного аналізу; при розробленні математичних моделей – теорія 

математичного моделювання; при розробленні програмних моделей – принципи 

об’єктно-орієнтованого програмування. 

У роботі проведено аналіз шляху розвитку технології «Штучного інтелекту»  

та «Розумного будинку». Система позиціонується як рішення, на яке користувачі 

поступово переходитимуть з нинішніх систем та стандартів. Досліджено  

актуальну  для  сьогодення  технологію  та  визначено  властивості,  які  

дозволяють  забезпечити  вимоги  для  систем  побудованих на базі 

мікроконтроллерів.  

Проведено дослідження методів обробки данних які надають данні пристрої 

особливо жорсткі вимоги до контролю умов роботи та специфікацій кожного 

користувача.  

Досліджено  та  запропоновано  до  реалізації  систему бездротового зв’язу 

між самими МК , алгоритму  передачі  інформації , а також її обробки .  

Галузь використання  –  контроль кліматичних  параметрів  і  

енергоспоживання  як  в звичайному будинку, так і в спеціалізованих 

приміщеннях.  

 

РОЗУМНИЙ БУДИНОК, ДОМАШНЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ, МОНІТОРИНГ І 

КОНТРОЛЬ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ, РОЗУМНІ РОЗЕТКИ, ARDUINO, SMART 

HOME, AVR, ATMEL.     
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ВСТУП 

 

 

Будь-який будинок – адміністративний, виробничий або житловий 

складається з деякого набору підсистем, що відповідають за виконання певних 

функцій, які вирішують різні завдання в процесі функціонування цієї будівлі. У 

міру ускладнення цих підсистем і збільшення кількості, виконуваних ними 

функцій, управління ними ставало все складніше.  

За допомогою систем даного типу функціонально пов’язуються між собою 

усі електроприлади будівлі, якими можна  керувати  централізовано  

користувачем  з  пульта-дисплею,  або  автоматично  за  допомогою  певних 

алгоритмів. З точки зору психодизайну, система «Розумний дім» передбачила 

виконання функцій, які дають можливість здійснювати контроль – вмикати, 

вимикати, регулювати яскравість – будь-яке джерело світла, незалежно від того, 

де розташовується світильник і якого він типу. За допомогою такої системи 

можна керувати освітленням фактично з будь-якого місця, навіть перебуваючи на 

великій відстані від будинку. Світло може вмикатися і вимикатися в завчасно 

заданий час. Сучасними технологіями «Розумний будинок» передбачив датчики, 

які не реагують на рух домашніх тварин і, навіть, оснащення екстер’єру 

відеоспостереженням, яке дає можливість бачити: як ваша домашня тварина гуляє 

по вулиці. Це стосується, навіть,  косіння газону, що зробить це заняття трішки 

приємнішим. 

Актуальність теми. Швидкі темпи розвитку сучасної цивілізації потребують 

забезпечення інноваційними розробками всіх сфер життєдіяльності людини. 

Cтворення комфортного житлового простору вимагає розв'язання проблему 

системі «людина – суспільство –навколишнє середовище». Завдяки постійному 

зростанню  тарифів  на  електроенергію,  проблемам електробезпеки  побутових  

приладів,  оптимізація  енергоспоживання  на сьогоднішній день є однією з 

ключових цілей систем. Проблемою цього є недостатня інформованість 

споживача про всі можливості автоматизованого житла, а також висока вартість 

житла. Впливає на попит і слабка комп'ютерна інформованість.  Окреслені 

питання зумовлюють актуальнсть обраної теми. 

Мета дослідження. Побудова системи інтелектуального управління 

будівлею на основі використання мікроконтролерів при реалізації бездротового 

з’єднання. 

Основні завдання які вирішуються в роботі: 

 розглянути класифікацію підсистем «розумний будинок»; 

 дослідити тенденції розвитку «розумного будинку»;  

 проаналізувати проблематику реалізації «розумного будинку» з точки зору 

побудови системи з використанням бездротових технологій. 

Об’єктк дослідження. “Розумний будинок”. 

Предмет дослідження. Системи інтелектуального управління “розумного 

будиноку”. 
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Методи досліджень. У роботі для розв’язання поставлених задач 

використано: при розробленні методу, моделей, засобів і алгоритмів – теорія 

системного аналізу; при розробленні математичних моделей – теорія 

математичного моделювання; при розробленні програмних моделей – принципи 

об’єктно-орієнтованого програмування. 

Наукова новизна. Були удосконалені фізичні моделі підсистем клімат-

контролю, освітлення, захисту та запобігання технічних аварій “інтелектуального 

будинку” у формі нейроконтролера, які використовують мікроконтролер AVR та 

програмні моделі на основі штучної нейронної мережі, і дають змогу дослідити 

адекватність побудованих моделей, швидкодію, надійність та функціональність 

розроблених підсистем. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати даної  роботи  

можуть  бути  використані  для  розгортання системи  з  контролем  кліматичних  

параметрів  і  енергоспоживання  як  в звичайному будинку, так і в 

спеціалізованих приміщеннях.  

Продемонстровано  роботу  побудованої  системи  на  основі створених 

макетних зразків. Показано основні типи  взаємодії  цих  пристроїв  з МК  в 

залежності від отриманих даних. 
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1. РОЗГЛЯД ОСНОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ШІ 

 

1.1 Загальні відомості 

 

Штучний інтелект (ШІ) – це моделювання процесів людського інтелекту 

машинами, особливо комп'ютерними системами. Ці процеси включають в себе 

навчання (отримання інформації та правила використання інформації), 

міркування (використання правил для досягнення приблизних або певних 

висновків) і самокоррекцію. Конкретні програми ШІ включають в себе експертні 

системи, розпізнавання мови, а також машинний зір. Основні проблеми штучного 

інтелекту включають програмування комп'ютерів для певних рис, таких як: 

 знання; 

 аргументація; 

 вирішення проблем; 

 сприйняття; 

 планування; 

 уміння маніпулювати об'єктами. 

Інженерія знань є основною частиною досліджень ШІ. Машини можуть часто 

діяти і реагувати як люди, тільки якщо у них є багато інформації, що відноситься 

до світу. Штучний інтелект повинен мати доступ до об'єктів, категорій, 

властивостей і відносин між ними для реалізації інженерії знань. Машинне 

навчання також є основною частиною ШІ, без всяких видів контролю, вимагає 

здатності виявляти закономірності в потоках вхідних даних, тоді як навчання з 

адекватним контролем включає класифікацію і числові регресії. 

Класифікація визначає категорію, до якої належить об'єкт, і має справу з 

регресією отримання набору числових вхідних або вихідних прикладів, тим 

самим виявлення функцій, що дозволяють генерувати відповідні виходи з 
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відповідних входів. Математичний аналіз алгоритмів машинного навчання і їх 

продуктивності є чіткою галуззю теоретичної інформатики, яку часто називають 

теорією обчислювального навчання. 

ШІ можна віднести до категорії слабких або сильних. Слабкий ШІ, також 

відомий як вузький ШІ, – це система ШІ, яка розроблена і навчена для виконання 

конкретного завдання. Віртуальні приватні помічники, такі як Siri від Apple, є 

формою слабкого ШІ. Сильний ШІ, також відомий як штучний загальний 

інтелект, – це система ШІ з узагальненими когнітивними здібностями людини. 

Коли перед  незнайомим завданням стоїть сильна система ШІ, вона може знайти 

рішення без втручання людини. Оскільки витрати на обладнання, програмне 

забезпечення та персонал для ШІ можуть бути дорогими, багато постачальників 

включають компоненти ШІ в свої стандартні пропозиції, а також доступ до 

платформ штучного інтелекту як послуги (AIaaS). ШІ як послуга дозволяє 

окремим особам і компаніям експериментувати з ШІ для різних бізнес-цілей і 

пробувати кілька платформ, перш ніж брати на себе зобов'язання. Популярні 

хмарні пропозиції ШІ включають сервіси Amazon ШІ, IBM Watson Assistant, 

Microsoft Cognitive Services і сервіси Google ШІ. У той час як інструменти ШІ 

представляють цілий ряд нових функцій для бізнесу, то використання штучного 

інтелекту піднімає етичні питання. Це пов'язано з тим, що алгоритми глибокого 

навчання, які лежать в основі багатьох найбільш просунутих інструментів 

штучного інтелекту, настільки ж розумні, наскільки і ті дані, які вони дають при 

навчанні. Оскільки людина вибирає, які дані слід використовувати для навчання 

програмою ШІ, потенціал для упередженості людини притаманний і повинен 

ретельно контролюватися. Деякі галузеві експерти вважають, що термін 

«штучний інтелект» занадто тісно пов'язаний з популярною культурою, в 

результаті чого широка публіка відчуває нереалістичні побоювання з приводу 

штучного інтелекту і неймовірні очікування того, як він змінить робоче місце і 

життя в цілому. Дослідники і маркетологи сподіваються, що лейбл розширеного 

інтелекту, який має більш нейтральний відтінок, допоможе людям зрозуміти, що 
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ШІ просто поліпшить продукти і послуги, а не замінить людей, які їх 

використовують. 

 

1.2 Типи штучного інтелекту 

 

Аренд Хінце, доцент кафедри інтегративної біології, комп'ютерних наук та 

інженерії в Університеті штату Мічиган, ділить ШІ на чотири типи: від існуючих 

сьогодні систем ШІ до розумних систем, яких ще немає. Його категорії наступні: 

Тип 1: Реактивні машини. Як приклад можна привести Deep Blue, шахову 

програму IBM, яка перемогла Гаррі Каспарова в 1990-х роках. Deep Blue може 

визначати фігури на шахівниці і робити прогнози, але у нього немає пам'яті і він 

не може використовувати минулий досвід для інформування майбутніх. Він 

аналізує можливі ходи – його власний і його противника – і вибирає самий 

стратегічний хід. Deep Blue і AlphaGO від Google були розроблені для вузьких 

цілей і не можуть бути легко застосовані в іншій ситуації. 

Тип 2: Обмежена пам'ять. Ці системи ШІ можуть використовувати минулий 

досвід для інформування майбутніх рішень. Деякі з функцій прийняття рішень в 

автомобілях з автоматичним управлінням розроблені таким чином. 

Спостереження інформують про дії, що відбуваються в не настільки віддаленому 

майбутньому, наприклад, про зміну смуги руху автомобіля. Ці спостереження не 

зберігаються постійно. 

Тип 3: Теорія розуму. Цей термін психології відноситься до розуміння того, що 

інші мають свої власні переконання, бажання, а також наміри, які впливають на 

рішення, які вони приймають. Такого роду ШІ ще не існує. 

Тип 4: Самосвідомість. У цій категорії системи ШІ мають відчуття себе, мають 

свідомість. Машини з самосвідомістю розуміють свій поточний стан і можуть 

використовувати інформацію, щоб визначити, що відчувають інші. Цей тип ШІ 

ще не існує. 
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1.3 Приклади ШІ технології 

ШІ включений в різні технології. Ось сім прикладів. 

• Автоматизація: що робить систему або процес функціонуючим 

автоматично. Наприклад, роботизована автоматизація процесів (RPA) може 

бути запрограмована на виконання завдань, що повторюються в великому 

обсязі, які зазвичай виконуються людьми. RPA відрізняється від ІТ-

автоматизації тим, що він може адаптуватися до мінливих обставин. 

• Машинне навчання: наука про те, як змусити комп'ютер діяти без 

програмування, глибоко навчання – це підмножина машинного навчання, 

яке, в дуже простих термінах, можна розглядати як автоматизацію 

прогностичної аналітики. Існує три типи алгоритмів машинного навчання. 

• Машинне зір: наука, що дозволяє комп'ютерам бачити. Ця технологія 

захоплює і аналізує візуальну інформацію, використовуючи камеру, 

аналого-цифрове перетворення, а також цифрова обробка сигналів. Його 

часто порівнюють з людським зором, але машинне зір не пов'язане 

біологією і може бути запрограмовано, наприклад, для спостереження крізь 

стіни. Він використовується в широкому спектрі додатків від ідентифікації 

підпису до аналізу медичних зображень.  

• Обробка природної мови: прикладами  є виявлення спаму, який переглядає 

рядок теми і текст електронного листа і вирішує, чи є він небажаним. 

Сучасні підходи засновані на машинному навчанні. До завдань входить 

переклад тексту, аналіз стилю, а також розпізнавання мови. 

• Робототехніка: область машинобудування, сфокусована на розробці і 

виробництві роботів. Роботи часто використовуються для виконання 

завдань, які людям важко виконувати або виконувати послідовно. Вони 

використовуються на складальних лініях для виробництва автомобілів або 

НАСА для переміщення великих об'єктів в космосі. Дослідники також 
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використовують машинне навчання для створення роботів, які можуть 

взаємодіяти в соціальних мережах. 

• Автомобілі з автоматичним управлінням: в них використовується 

поєднання комп'ютерного зору і розпізнавання зображень, а також глибоке 

навчання навичкам автоматизованого керування транспортним засобом, що 

знаходяться в даній смузі руху, і уникаючи несподіваних перешкод, таких 

як пішоходи. 

 

 

 

 

1.4 ШI-додатки 

Сьогодні вже складно уявити таку область діяльності, в яку б не проникли різні 

розумні пристрої, що спрощують нашу роботу або беруть на себе частину наших 

обов'язків. Серед таких сфер – медицина, освіта, бізнес, наука, розваги, боротьба 

зі злочинністю, вирішення численних побутових питань. Швидше за все, в 

майбутньому подібних розробок стане ще більше, і використовуватися вони, 

напевно, будуть скрізь. Таким чином, вже в найближчому майбутньому 

застосування штучного інтелекту якісно змінить практично всі сфери нашого 

життя. 

 

1.5 ШІ в охороні здоров'я. 

 

 Найбільші ставки на поліпшення результатів лікування пацієнтів і зниження 

витрат. Компанії застосовують машинне навчання для більш якісної і швидкої 

діагностики, ніж люди. Технологія охорони здоров'я – IBM Watson. Вона розуміє 

природну мову і здатний відповідати на поставлені запитання. Система видобуває 

дані пацієнта і інші доступні джерела даних, щоб сформувати гіпотезу, яку вона 

потім представляє зі схемою оцінки. Інші додатки ШІ включають в себе чат-ботів, 
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комп'ютерну програму, яка використовується в Інтернеті для відповіді на питання 

і надання допомоги клієнтам, щоб допомогти запланувати наступні зустрічі або 

допомогти пацієнтам в процесі виставлення рахунків, а також віртуальні медичні 

помічники, які забезпечують базовий зворотній зв'язок . 

ШІ в бізнесі. Роботизована автоматизація процесів застосовується для виконання 

завдань, що повторюються, зазвичай виконуваних людьми. Алгоритми 

машинного навчання інтегруються в платформи аналітики і CRM, щоб розкрити 

інформацію про те, як краще обслуговувати клієнтів. Chatbots були включені в 

веб-сайти, щоб забезпечити негайне обслуговування клієнтів. Автоматизація 

робочих місць також стала предметом обговорення серед науковців та ІТ-

аналітиків. 

 

1.6 ШІ в освіті. 

  

ШІ може автоматизувати атестацію, даючи викладачам більше часу. ШІ може 

оцінювати студентів і адаптуватися до їх потреб, допомагаючи їм працювати в 

своєму темпі. Викладачі штучного інтелекту можуть надати додаткову підтримку 

студентам, гарантуючи, що вони залишаються на вірному шляху. ШІ може 

змінити місце і спосіб навчання студентів, можливо, навіть замінивши деяких 

вчителів. 

ШІ в фінансах. ШI в додатках для особистих фінансів, таких як Mint або Turbo 

Tax, руйнує фінансові установи. Такі програми, як ці, збирають особисті дані і 

надають фінансові консультації. Інші програми, такі як IBM Watson, були 

застосовані до процесу покупки будинку. Сьогодні, програмне забезпечення 

виконує більшу частину торгових операцій на Уолл-стріт. 

ШІ в законі. Автоматизація цього процесу – більш ефективне використання часу. 

Стартапи також створюють комп'ютерних помічників, які можуть задавати 

питання, запрограмовані для відповіді, шляхом вивчення таксономії і онтології, 

пов'язаної з базою даних. 
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1.7 Безпека і етичні проблеми 

Застосування ШІ в сфері самостійного водіння автомобілів піднімає питання 

безпеки і етичні проблеми. Автомобілі можуть бути зламані, і коли автономний 

транспортний засіб залучено в аварію, відповідальність не зрозуміла. Автономні 

транспортні засоби також можуть бути поставлені в положення, в якому аварія 

неминуча, що змушує програму приймати етичні рішення про те, як мінімізувати 

шкоду. 

Ще однією серйозною проблемою є можливість зловживання інструментами ШІ. 

Хакери починають використовувати складні інструменти машинного навчання 

для отримання доступу до чутливих систем, що ускладнює проблему безпеки за 

межами її поточного стану. 

Інструменти генерації відео та аудіо на основі глибокого навчання також надають 

поганим акторам інструменти, необхідні для створення так званих deepfakes, 

переконливо сфабриковані відео громадських діячів, які говорять або роблять 

речі, яких ніколи не було. 
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2. МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 

 

2.1 Основні принципи машинного навяання 

За останнє десятиліття інтерес до машинного навчання різко зріс. Машинне 

навчання можна зустріти в програмах з інформатики, галузевих конференціях 

майже щодня. Незважаючи на всі розмови про машинне навчання, більшість 

науковців наполягає на тому, що машинне навчання повинне замінити людину як 

вчителя або контролера. По суті, машинне навчання використовує алгоритми для 

добування інформації з необроблених даних і представлення її в деякій моделі. Ми 

використовуємо цю модель, щоб зробити висновки про дані, які ми ще не 

змоделювали. Нейронні мережі є одним з типів моделей для машинного навчання. 

Фундаментальною одиницею нейронної мережі є вузол, який заснований на 

біологічному нейроні в мозку ссавців. Зв'язки між нейронами також змодельовані 

на біологічному рівні, так само, як ці зв'язки розвиваються з плином часу. 

Поглиблене навчання є складовою  сфери машинного навчання, яка є розділом 

штучного інтелекту. Аспекти, які відрізняють мережі глибокого навчання в цілому 

від «канонічних» багаторівневих мереж з прямим зв'язком, такі: 

• більше нейронів, ніж у попередніх мережах; 

• більш складні способи з'єднання рівнів; 

• «кембрійські вибух» обчислювальної потужності для навчання; 

• автоматичнй витяг об'єктів. 

Рівні також еволюціонували: від повного підключення рівня в багаторівневих 

мережах до локально пов'язаних ділянок нейронів між рівнями в нейронних 

мережах і рекурентним з'єднанням з одним і тим же нейроном в мережах. 

Навчання ШІ – це сукупність нейронних мереж з великою кількістю параметрів і 

рівнів в одній з чотирьох основних мережевих архітектур: 
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• необслуговувані попередньо навчені мережі; 

• сверточное нейронні мережі; 

• рекурентні нейронні мережі; 

• рекурсивні нейронні мережі. 

Згорнута нейронна мережа(CNN), в основному стандартна нейронна мережа, 

яка була розширена в просторі з використанням загальних даних. CNN розроблена 

для розпізнавання зображень за допомогою звивин всередині, які бачать межу 

об'єкта, розпізнаного на зображенні. Рецидивуюча нейронна мережа(RNN) є в 

основі стандартною мережою, яка була розширена за часом,  яка отримує 

інформацію в наступному такті замість того, щоб перейти на наступний рівень в 

той же такт. RNN призначена для розпізнавання послідовностей, наприклад, 

мовного сигналу або тексту. Вона має цикли всередині, що є доказом наявності 

короткої пам'яті в мережі. Даний тип більше схожий на ієрархічну мережу, де 

дійсно немає тимчасового аспекту вхідної послідовності, але вхід повинен 

оброблятися ієрархічно у вигляді дерева.  

Розглянемо наступний метод навчання мережі на основі пам'яті. Такий вид 

навчання передбачає використання сховища даних типу вхід-вихід. Тобто, даний 

вид навчання грунтується на всьому минулому досвіді, який формулюється в 

даному сховищі. Без обмеження спільності, можна припустити, що вихідний 

сигнал є скаляром. Тобто, якщо є два виходи і необхідно їх якось класифікувати, 

то береться найближчий вектор до тестового вектору. Всі алгоритми навчання на 

основі пам'яті включають в себе дві першорядні складові: 

•  критерій, який використовується для визначення вектора; 

•  правило навчання, що застосовується до тестового вектора. 

 

Всі алгоритми навчання нейронних мереж відрізняються один від одного за 

способом реалізації цих двох складових. У найпростішому алгоритмі навчання на 
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основі пам'яті, який отримав назву правила найближчого сусіда включається 

приклад, який найближчий до тестового. 

Розглянемо наступний метод навчання нейронних мереж, так зване, 

конкурентне навчання. Даний вид навчання, як зрозуміло з назви, являє собою 

конкурентну модель нейронів, тобто нейрони мережі будуть конкурувати між 

собою за право бути активізованими. Завдяки цій властивості, такий вид навчання 

дуже зручно використовувати для завдань вивчення статистичних властивостей, 

які використовуються в задачах класифікації образів.Правило конкурентного 

навчання будується на основі трьох елементів: 

• безліч однакових нейронів формує випадкові дані на реакції нейронів 

за одним і тим же вхідним сигналом; 

• визначається граничне значення даних кожного нейрона; 

• формується механізм, що дозволяє нейронам конкурувати за право 

відгуку на дані підмножини вхідних сигналів та визначає єдиний 

активний нейрон. 

 

У такій системі кожен нейрон мережі відповідає групі близьких образів, тобто 

нейрони стають детекторами ознак різних класів вхідних образів. Найпростіша 

нейронна мережа з конкуренцією є єдиним рівнем вихідних нейронів, в якому 

кожен нейрон з'єднаний з вхідними нейронами. У зв'язку з тим, що даний тип 

навчання може формувати групи, то така нейронна мережа здатна до 

кластеризації в процесі навчання. 

 

 

 

 

https://medium.com/@james_aka_yale?source=post_page-----885259f402c1----------------------
https://medium.com/@james_aka_yale?source=post_page-----885259f402c1----------------------
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2.2  Зворотне поширення 

 

Back-prop – це  метод для обчислення похідних (або градієнта) функції, яка має 

форму композиції функцій. При вирішенні задачі оптимізації, використовуючи 

метод на основі градієнта, обчислюють градієнт функції на кожній ітерації. Для 

нейронних мереж цільова функція має форму композиції. Як розраховується 

градієнт? Є два найпоширеніші способи зробити це: аналітична диференціація –

просте обчислення похідних, застосовуючи загальні правила; наближене 

диференціювання з використанням кінцевої різниці. Цей метод є обчислювально 

складним, оскільки число функцій оцінки O (N), де N - кількість параметрів. Це 

довго в порівнянні з аналітичною диференціацією. Даний метод використовується 

для перевірки реалізації зворотньої підтримки при налагодженні. 

 

2.3 Стохастичний градієнтний спад 

У машинному навчанні це означає, що знайдено глобальний мінімум (або оптимум) 

рішення, починаючи з початкової точки. У термінах машинного навчання такі спади 

функції називаються рішеннями локальних мінімумів, що небажано. Градіентний 

спад, схильний застрягти в локальному мінімумі, в залежності від характеру 

градієнта або функції.  

 

2.4 Оптимізація швидкості навчання 

Адаптація швидкості навчання та оптимізація може підвищити продуктивність і 

скоротити час навчання. Іноді це називається підвищенням швидкості навчання 

або адаптивним рівнем навчання. Найпростіша і, можливо, найбільш 

використовувана адаптація швидкості навчання – це методи, які з часом знижують 

швидкість навчання. Це дає перевагу тому, що на початку процедури навчання 
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вносяться великі зміни, коли використовуються більш високі темпи швидкості 

навчання, і зменшується якість навчання. Це дозволяє швидко обробити дані на 

ранніх етапах і налаштувати їх пізніше. 

Два популярних і простих у використанні методи: 

• знизити швидкість навчання поступово; 

• зменшити швидкість навчання, використовуючи акцентовані періоди навчання. 

 

2.5 Виключення 

Глибокі нейронні мережі з великою кількістю параметрів є дуже потужними 

системами машинного навчання. Проте, переоснащення є серйозною проблемою в 

таких мережах. Великі мережі також повільні у використанні, що ускладнює 

боротьбу з переоснащенням шляхом комбінування прогнозів безлічі різних великих 

нейронних мереж під час тестування. Виключення – це метод вирішення цієї 

проблеми. Ключовою ідеєю є випадкове видалення одиниць (разом з їхніми 

зв'язками) з нейронної мережі під час навчання. Під час навчання відбираються 

зразки з експоненціального числа різних «проріджених» мереж. Під час тестування 

легко апроксимувати ефект усереднення прогнозів для всіх цих «проріджених» 

мереж. Це значно знижує переоснащення і дає значні поліпшення в порівнянні з 

іншими методами регуляризації. Доведено, що виключення підвищує продуктивність 

нейронних мереж при виконанні контрольованих завдань навчання в області зору, 

розпізнавання мови, класифікації документів. 
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2.6 Максимальне об'єднання 

Максимальний пул – це процес дискретизації на основі вибірки. Мета процесу 

полягає в тому, щоб зменшити вибірку вхідного представлення (зображення, 

вихідну матрицю прихованого рівня). Це зроблено частково, щоб допомогти зі 

зміною шляху надання абстрактної форми подання оброблених даних. Крім того, 

він зменшує обчислювальні витрати за рахунок зменшення кількості 

досліджуваних параметрів і забезпечує базову незмінність внутрішнього 

представлення. Максимальне об'єднання виконується шляхом застосування 

фільтра максимальних даних. 

 

2.7 Скіп-грам 

Мета моделей вбудовування слів полягає в тому, щоб вивчити багатовимірне 

уявлення для кожного словникового терміну, в якому подібність між векторами 

показує семантичну або синтаксичну схожість між відповідними словами. Skip-

Gram – це модель для вивчення алгоритмів вбудовування слів. Основна ідея 

моделі скіп-грами полягає в наступному: два словникові  терміни схожі, якщо 

вони мають загальний контекст. Наприклад, є запит:  «кішки - ссавці». Якщо 

використати термін «собаки» замість «кішки», запит все одно матиме сенс. Таким 

чином, в цьому прикладі «собаки» і «кішки» можуть мати загальний контекст ( «є 

ссавцями»). Грунтуючись на вищезгаданій гіпотезі, можна розглянути контекстне 

вікно (вікно, що містить k послідовних термінів). Потім слід пропустити одне з 

цих слів і спробувати вивчити нейронну мережу, яка отримує всі терміни, крім 

пропущеного, і прогнозує пропущений термін.  
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2.8 Безперервна матриця слів 

У завданнях обробки мови ми хочемо навчитися представляти кожне слово в 

документі як вектор чисел, так щоб слова, які зустрічаються в подібному 

контексті, мали вектори, близькі один до одного. У моделі безперервного набору 

слів мета полягає в тому, щоб мати можливість використовувати у контексті певне 

слово, і передбачити конкретне слово. Приймаючи безліч запитів і кожен раз, коли 

ми бачимо слово, приймається відповідне рішення. Ми навчаємо нейронну 

мережу, нарешті, закодований результат здобутий на даному рівні є 

представленням для конкретного слова. Трапляється, що коли ми навчаємо цьому 

великій кількості запитів, слова в аналогічному контексті отримують однакові 

вектори. 

 

2.9 Трансферне навчання 

 

Давайте подумаємо про те, як зображення буде проходити через згорткові 

нейронні мережі. Скажімо, у вас є зображення, ви застосовуєте до нього згортку і 

отримуєте комбінації пікселів в якості вихідних даних. Тепер застосуйте згортку 

знову, так що тепер ваш результат – це комбінації ліній. Тепер знову застосуєте 

згортку, щоб ви отримали комбінацію ліній і так далі. Ви можете думати про це як 

про рівень, який шукає певний зразок. Останній шар вашої нейронної мережі має 

тенденцію ставати спеціалізованим. Кожен шар в глибокому CNN поступово створює 

уявлення функцій на більш високих рівнях. Останні два шари, як правило, 

спеціалізуються на будь-яких даних, які ви вводили в модель. З іншого боку, ранні 

шари більш спільні та мають  багато простих шаблонів, поширених серед набагато 

більшого класу зображень. Трансферне навчання – це коли ви берете CNN, навчений 

на одному наборі даних, вимикали останній шар і перенавчали останній шар на 

іншому наборі даних. Інтуїтивно ви перенавчали модель, щоб розпізнавати різні 

функції вищого рівня. В результаті час навчання значно скорочується, тому 
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трансферне навчання є корисним інструментом, коли у вас недостатньо даних або 

якщо навчання вимагає занадто багато ресурсів. 
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3 ТЕХНОЛОГІЯ «РОЗУМНИЙ» БУДИНОК 

 

3.1 Система інтелектуальної автоматизації «Розумний будинок» 

 

 

«Інтелектуальний будинок» – не дуже точний переклад англійського терміну 

"intelligent building". Під інтелектом у цьому перекладі розуміється вміння 

розпізнавати певні ситуації і яким-небудь чином на них реагувати. Разом з тим, у 

відповідності з буквальним перекладом з англійської, можна інтерпретувати як 

"розумно побудований". Це означає, що будівля повинна бути спроектована так, 

щоб всі сервіси могли інтегруватися один з одним з мінімальними витратами (з 

точки зору фінансів, часу та трудомісткості), а їх обслуговування було б 

організовано оптимальним чином. 

Концепція інтелектуальної будівлі – це єдиний керований комплекс з 

можливістю забезпечення узгодженої роботи всіх інженерних систем будівлі: 

освітлення, опалення, вентиляції, кондиціонування, водопостачання, контролю 

доступу та багатьох інших. Усунення всього обслуговуючого персоналу будівлі та 

передача функцій контролю і прийняття рішень підсистем інтегрованої системи 

управління будівлею. «Інтелект» будівлі як раз і закладається у ці підсистеми, як 

вони будуть реагувати на зміну параметрів датчиків системи та інші події 

позаштатних ситуацій. Реалізація механізму негайного відключення і передачі 

при необхідності управління людині – це частина системи інтелектуальної 

будівлі. Разом з цим людині має надаватися зручний і однаковий доступ до 

управління і відображення всіх підсистем і частин «інтелектуальної будівлі» та 

забезпечення коректної роботи окремих підсистем у разі відмови загальної 

керуючої системи або інших частин системи. Система управління 

інтелектуальною мережею надає власнику ряд можливостей 

Мінімізація вартості обслуговування і модернізації систем будівлі, що має 

забезпечуватися застосуванням загальних стандартів у побудові підсистем, 
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автоматичне конфігурування і виявлення нових пристроїв і модулів при їх 

додаванні в систему. 

Наявність в будівлі прокладеного комунікаційного середовища для 

підключення до неї пристроїв і модулів систем. Поряд з цим можливість 

використання в якості комунікаційного середовища в системі управління різних 

типів фізичних каналів: лінії низької напруги, силові лінії, радіоканал. 

 

 

3.2 Принцип роботи системи 

 

 

Система «розумного будинку» складається з трьох ключових елементів: 

–кнопка управління системою, 

– головний елемент (мікроконтроллер), 

– обладнання. 

В якості кнопки управління можуть бути використані: клавіатура, пульт, 

гаджети. Крім того, є й такі команди, які можуть бути запущені в роботу з 

допомогою голосу або подання інших сигналів. Якщо ж той, хто керує системою, 

знаходиться поза межами будинку/квартири, то управління може здійснюватися 

за допомогою доступу до мережі Інтернет або за допомогою мобільного телефону 

(відправлення текстових або голосових повідомлень). 

Головний  елемент є життєво необхідним для всієї системи. Саме за 

допомогою даного контролера втілюється в життя вся інтелектуальна складова. 

Іншими словами, це серце системи. Тут сфокусована основна «технічна  начинка» 

(програмне забезпечення), яка відповідає за порядок в домі. 

Виконавчим пристроєм (обладнанням) може бути будь-який побутовий 

прилад (від лампочки до системи вентилювання), включений у загальну систему і 

перебуває «в зоні видимості» центрального елемента. 

«Розумний будинок» стає постійним каналом зв'язку та обміну інформацією. 

Для цього можуть бути використані: дротова система (використовують окремий 
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кабель під кожне обладнання, або виту пару, що дозволяє збільшити пропускну 

здатність). Також оптимальним рішенням стане бездротовий канал зв'язку. 

Для рішення кожної з задач в системі прописується певний програмний 

сценарій. А також, додаткові варіанти (на випадок форс-мажорних ситуацій). 

Після натискання кнопки управління спрацьовує відповідна команда і обладнання 

виконує адекватний йому функціонал. По завершенню операції прилади 

«звітують» контролеру (головного елементу), після чого вже самому власнику 

будинку/квартири надходить відповідне повідомлення. 

Як випливає з усього вище викладеного, самій системі потрібні базові умови 

для того, щоб успішно функціонувати. Насамперед, це – програмне забезпечення, 

а також високоякісний бездротовий доступ до мережі Інтернет. Тобто, від того, 

наскільки технологічним буде головний програмний модуль, залежить загальний 

результат роботи всієї системи. 

На сьогоднішній день, існує чимало варіантів програмного забезпечення, яке 

дозволяє успішно впровадити та використовувати інтелектуальні опції 

«помічників по будинку». Крім цього, всі конфігурації систем передбачають 

можливість переходу з автоматичного керування на ручне. У ряді випадків такий 

хід може стати актуальним і корисним для вирішення конкретних завдань. 

 

 

3.3 Архітектури апаратних засобів 

 

 

Існують дві архітектури системи управління "розумним будинком", 

централізована і розподілена. Централізована система складається 

з центрального контролера з підключеними до нього модулями. До 

централізованим системам ставляться Crestron, Lutron, AMX і ін. В 

розподілених системах управління "розумним будинком", пристрою не залежать 

один від одного. Ця архітектура будує системи на шині. До розподіленим 

системам ставляться EIB / KNX, Clipsal (C-Bus), LonWorks (LON), 



24 
 

ModBus (Landiver) і ін. 

Принцип централізованого управління.Даний принцип принципово 

відрізняється від децентралізованого: кожний  компонент системи знаходиться 

під управлінням центрального контроллера або сервера, яким може виступати 

комп'ютер, мікроконтролер і т.д. Всі події обробляються сервером, саме він 

виносить рішення щодо подальших дій: що включати, а що ні. Централізований 

принцип є високоперспективним, якщо брати до уваги  реалізацію 

високоінтелектуальних алгоритмів. Потенціал системи прямо пропорційно 

залежить від ресурсів сервера. Крім управління системами освітлення, опалення, 

вентиляції, безпеки та іншими інженерними системами, що розглядається 

«розумний будинок» здатний вирішувати такі ресурсомісткі завдання, як 

відеоспостереження, мультимедія, розпізнавання  мови і образів. 

Переваги централізованих систем: 

– дозволяє будувати складні системи управління. Центральний контролер 

володіє достатньою продуктивністю і надає актуальну інформацію про 

підключених до нього модулів. 

– швидкість обробки інформації вище у централізованих систем, так як 

збором інформації з модулів, центральний контролер займається одноосібно 

минуючи 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. 

Децентралізований принцип управління «розумним будинком». При такому 

принципі побудови всі елементи «розумного будинку» працюють незалежно. 

Вони можуть ділитися інформацією, передавати між собою команди, але  

центральний контролер, який міг би брати на себе функції збору цієї інформації, 

відправки команд і прийняття рішень, відсутнє. З урахуванням такої організації, а 
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також, беручи до уваги, що обчислювальні засоби окремих компонентів дуже 

малі, при децентралізованому принципі практично неможливо реалізувати 

високоінтелектуальні алгоритми управління. 

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. 

Аналізуючи сукупність достоїнств і недоліків обох підходів, можна зробити 

висновок, що в рамках даної роботи, використання централізованого підходу, як 

основного, в побудові системи «розумного будинку» найбільш виправдано. 

Тільки при такому підході можливо реалізувати систему, яка буде задовольняти 

концепції в побудові системи «розум-ний дім». У той же час, не варто забувати 

про достоїнства децентралізованих систем управління, тому що гідності властиві 

такої моделі являються недоліками централізованої системи управління.  

Застосування децентралізованого підходу в сукупності з централізованим 

рекомендується застосовувати в найбільш відповідальних вузлах системи 

управління «розумним будинком». Таке дублювання, в рамках даної роботи, 

застосовується в системі реалізації управління освітленням. Без застосування 

децентралізованого підходу в цій системі, при виникненні збоїв, управління 

освітленням буде неможливим, тому з метою запобігання таким ситуаціям, було 

прийнято рішення про застосування сукупності підходів. Для реалізації 

архітектури даного виду, застосування децентралізації має бути закладено в логіці 
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роботи контролера освітлення, тому при виборі контролера дана особливість була 

врахована 

 

  

3.4 Основні параметри системи «Розумний будинок» 

 

 

Інтелектуальна будівля має ряд переваг. Система управління дозволяє 

власникам створювати необмежену кількість варіантів функціонування, оскільки 

всі виконавчі системи можуть працювати злагоджено і спільно. Звідси випливає 

реалізація безлічі ресурсозберігаючих процедур: 

–  контролю доступу і забезпечення безпеки; 

–  віддаленого контролю та управління будівлею, оскільки всі інформаційні і 

керуючі канали зв'язку в такій системі є цифровими. 

Інтелектуальний комплекс складається з окремих підсистем: 

управління світлом, управління мікрокліматом, підсистема безпеки, підсистема 

реагування, ефект присутності, дистанційне керування. 

Управління світлом 

Оператор має змогу створювати світлові сценарії з необмеженої кількості 

джерел світла з різною яскравістю, включати їх одночасно або з затримкою. 

Використовуючи спеціальні світлорегулятори можна не тільки міняти яскравість, 

з якою спалахує лампа при включенні, але і час, за який буде досягнута ця 

яскравість. 

Функція постійного контролю освітленості, призначена в основному для 

офісних приміщень, дає можливість підтримувати задану освітленість робочої 

поверхні незалежно від погодних умов. 

Автоматичне ввімкнення зовнішнього освітлення в залежності від часу доби і 

присутності людей не тільки забезпечить додатковий комфорт. 

 

Управління мікрокліматом 
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Система постійно вимірює температуру індивідуально в кожній кімнаті і 

підтримує її на заданому рівні, керуючи безпосередньо клапанами радіаторів або 

кондиціонера, а також, при необхідності, автоматично вмикає або вимикає 

вентиляцію. 

Кожен день допомагає заощаджувати кошти завдяки різним режимам роботи 

системи: комфортний режим, нічний режим, режим "нікого немає вдома". Зміна 

режимів відбувається за розкладом або по команді. Достатньо лише одного разу 

задати температуру на дисплеї сенсорної панелі в кімнаті для кожного з режимів. 

Система опалення / кондиціонування вимкнеться автоматично для 

заощадження енергії, якщо вікна кімнати будуть відкриті для провітрювання 

(сигнал про це пошле міжрамний контакт). 

Жалюзі 

В літній час їх ламелі автоматично повертаються під певним кутом і 

запобігають потраплянню всередину кімнати зайвого сонячного світла, не 

зменшуючи світлового потоку. Тим самим вони перешкоджають нагріванню 

приміщення і допомагають заощаджувати електроенергію, що витрачається 

кондиціонером. 

Безпека 

Розумний будинок звітуватиме про всі події, які відбувалися в ньому за час 

відсутності господарів: хто і коли приходив, скільки часу знаходився в будинку, 

які підозрілі особистості довго крутилися біля нього. Їх особи і дії зафіксовані в 

його пам'яті. Крім того, про їх проникненні в будинок повідомить по телефону 

власнику і викличе охорону. 

Аварійні ситуації 

При виникненні аварійних ситуацій (наприклад, протікання води) не тільки 

проінформує і відповідну службу, але і зробить необхідні заходи по локалізації 

аварії (припинить подачу води). 

Ефект присутності 

За відсутності власника будинок може імітувати звичний спосіб життя 

господарів, включаючи вечорами світло і музику, тим самим створюючи ефект 



28 
 

присутності. Бути в курсі всього, що відбувається в будинку і управляти їм 

незалежно від відстані? З допомогою сучасних засобів комунікації легко 

вирішити це завдання. 

Дистанційне управління 

Встановивши на домашньому комп'ютері програму візуалізації і 

використовуючи модем, власник системи матиме можливість з портативного 

комп'ютера як відключити залишене кимось світло, так і впустити в будинок 

раптових гостей. 

Не встаючи з дивана за допомогою інфрачервоного пульта легко 

відрегулювати яскравість освітлення в кімнаті, закрити жалюзі та задати потрібну 

температуру. 

 

 

3.5 Існуючі підходи та рішення 

 

 

На сьогоднішній день, є значна кількість способів вирішення поставлених в 

даній роботі завдань. Існують такі підходи до їх вирішення: 

–  Вибір готової системи управління «розумним будинком»; 

–  Розробка власної системи; 

Для відповіді на питання, щодо вибору способу розв'язання, були сформованні 

наступні кроки: 

– Складання списку готових рішень (в тому числі тих, які тільки частково 

задовольняють поставленим вимогам); 

– Аналіз і докладний розгляд складеного списку; 

– У разі, коли рішення не підходить для поставленого завдання заміна на  

альтернативну, яка не поступається вихідної по функціональності; 

– Якщо жодне з існуючих рішень не задовольняє поставленим завданням – 

визначення доцільності подальших дій: 

 1)розробка спільного рішення, замість вирішення вузької задачі; 
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 2)написання тестів і документації. 

Проведемо порівняльний аналіз вищевикладених способів вирішення поставлених 

завдань 

Одним з найпоширеніших шляхів вирішення розробки системи домашньої 

автоматизації є використання готових систем управління «розумним будинком». 

Розглянемо деякі з них: 

– Node-Red - являє собою інструмент з відкритим вихідним кодом, розроблений 

компанією IBM, що дозволяє створювати додатки, поєднуючи готові компоненти. 

Ці компоненти можуть бути пристроями, WEB API або онлайн–службами. 

Істотним недостатки є відсутність візуалізації. Приклад програми наведено в 

додатку А; 

– SmartVISU – оптимальне рішення для швидкої і недорогої  установки системи 

KNX. Компонування / конфігурація віджетів відбувається тільки через 

конфігураційний текстовий файл, це є значним недоліком даної системи 

управління. Перевагою є наявність інтуїтивно-зрозумілої візуалізації. Приклад 

програми наведено в додатку Б; 

– MajorDoMo - відкрита програмна платформа для автоматизації домашніх 

процесів. Є кросплатформенною, але має один великий недолік - обмежене число 

вирішуваних завдань. Підтримує тільки найпопулярніші пристрої з лінійки 

відповідної технології (наприклад, підтримує тільки контролер RaZZbery зі всієї 

великої кількості контролерів технології Z-wave). Може бути використана, без 

модулів (датчиків) в якості персонального органайзера. Задачі, які вирішуються за 

допомогою MajorDoMo: 

– Система безпеки 

– Система мікроклімату 

– Медіа система 

– Організатор 

 Приклад програми наведено в додатку В; 

– NetPing - система моніторингу навколишнього середовища. розробником 
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і виробником пристроїв є російська компанія «Alentis Electronis». Основна сфера 

застосування - віддалений контроль і моніторінг. Дозволяє отримувати дані з 

вельми обмеженої кількості датчиків, що підключаються (до 16 датчиків на 1 

пристрій). Інтуїтивно незрозумілий вбудований Web-інтерфейс. Сам виробник 

рекомендує використання стороннього програмного забезпечення, наприклад 

Zabbix, Nagios, PRTG Network. Завдання, 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 

–  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 за 

розкладом 

Приклад програми наведено в додатку Г; 

– OpenRemote - система автоматизації житлових і промислових приміщень. 

Дозволяє створювати мобільний додаток для «розумного будинки »без навичок 

програмування. підтримує обмежене кількість технологій, такі як KNX, AMX, Z-

Wave, Beckhoff, Lutron, Z-Wave, 1-Wire, MiCasaVerde Vera, EnOcean, xPL, Insteon, 

X10, Infrared, Russound, GlobalCache, IRTrans, XBMC, VLC, Samsung SmartTV, 

panStamps, Denon AVR, Marantz AVR, FreeBox, MythTV, RaZBerry і ін Простіше 

кажучи,є конструктором, який служить для створення  інтерфейсу мобільного 

додатка. Приклад програми наведено в додатку Д; 
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– HomeSapiens - інтелектуальна система з голосовим управлінням. Також, як і 

OpenRemote, підтримує обмежену кількість технологій, такі як Z-wave, Gira, 

ZigBee, x10, C-Bus. Основний акцент розробників спрямований на рекламу 

голосового управління і зручного інтерфейсу. Приклад програми наведено в 

додатку Е; 

– Freedomotic - програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для процесів 

домашньої автоматизації. Є кросплатформенною. Основне завдання - надання 

ентузіастам можливості самостійно створювати  системи управління «розумним 

будинком», з використанням саморобного обладнання або готових рішень 

Відомих архітектур. Приклад програми наведено в додатку Ж; 

– AgoControl - не безплатна закінчена промислова система. Підійде для 

бюджетної системи автоматизації. Підтримує мінімальний набір протоколів і 

сценаріїв, має web-інтерфейс. Приклад програми наведено в додатку И; 

– Fibaro - Закрита система. Fibaro, система автоматизації будівель заснована на 

бездротової технології передачі даних Z-wave. Простий метод монтажу, так як не 

потребує 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 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. Приклад 

програми наведено в додатку К. 

 

 

3.6 Переваги та недоліки існуючих рішень 
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Інтелектуальна система управління будинком дозволить побудувати 

інфраструктуру інженерних систем з урахуванням вимог власника згідно з 

проектом, розробленим за побажаннями замовника. 

У побудованої  системи є три важливі переваги. 

Економія. Як стверджує реклама, після установки системи витрати на 

опалення, електроенергію і водопостачання скорочуються до 50% (в заміському 

будинку). Як це відбувається? 

Наприклад, контролер забезпечує вранці і ввечері, коли господарі будинку 

вдома, вищу температуру в приміщеннях. А вдень, коли мешканці на роботі, знижує 

її. 

Інфрачервоні датчики руху посилають сигнали в контролер, коли в приміщення 

входять. Світло загориться. З приміщення виходять – світло згасне. А скільки в 

будинку електроприладів, які включені в розетку постійно! Адже це теж витрата 

електроенергії. Контролер системи «Розумний будинок» перекриває подачу 

електрики до побутових приладів, які знаходяться в режимі очікування. 

Безпека. Спеціальні датчики і сенсори реагують на витоку, загоряння, поломки 

обладнання, проникнення в житло та інші ситуації. 

 Комфорт. Завжди комфортна температура, автоматично розсуваються штори, 

включається і виключається світло; можливість слухати улюблені мелодії після 

одного натискання кнопки, автоматичний полив газону та інші можливості, що 

надаються системою «Розумний будинок». 

Поряд з усіма перевагами системи «Розумний будинок», звичайний користувач 

може зіткнутися з деякими труднощами використання даної системи. У даній роботі 

будуть розглянуті деякі незручності, які виникають при установці системи 

«Розумний будинок». 

Основним мінусом при виникненні рішення установки системи «Розумний 

будинок» є висока вартість обладнання. Для багатьох користувачів, які чули про 

універсальність і ефективності системи, даний показник є істотним гальмуючим 

фактором для встановлення системи. При цьому, якщо врахувати дороговизну 
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обладнання, то при виході з ладу частини системи, витрати на відновлення 

цілісності системи можуть виявитися достатньо вагомими. 

Другою незручністю при установці системи «Розумний будинок» є технічний 

аспект прокладки кабелів для з'єднання численних датчиків системи. При цьому, 

якщо управління датчиками відбувається по радіоканалах, то вартість системи 

багаторазово збільшиться. Багато користувачів при покупці системи цікавляться, 

наскільки безпечним для здоров'я є установка численних датчиків усередині 

будинку. Фахівці провідних світових фірм виробництва елементів системи 

«Розумний будинок» заявляють про повну екологічну чистоту і безпеку датчиків. 

Третім важливий чинником при установці системи «Розумний будинок» є 

виділення окремого місця під обладнання. При установці системи важливо 

передбачити використання стабілізатори напруги для контролю від стрибків 

напруги і короткого замикання в мережі. Крім цього не зайвим буде установка 

додаткового резервного джерела живлення для всього ланцюга. Резервне джерело 

являє собою генератор, який також вимагає відведення певного місця. 
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4 МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМ 

 

4.1  Концепція реалізації 

 

Концепція системи «розумний дім» передбачає новий підхід в побудові 

життєвого процесу, в якому, на основі об'єднання різного комплексу інноваційних 

технічних рішень, створюється єдина система автоматизованого управління, що 

надає можливість значно збільшити ефективність функціонування і надійність 

управління всіх систем життєзабезпечення. Головною особливістю систем 

домашньої автоматизації є об'єднання сепаратних підсистем різних виробників в 

унітарний автоматизований комплекс. Даний комплекс має ключові позиції, які 

спрямовані на: 

– Забезпечення комфорту. Досягається шляхом злагодженої взаємодії внаслідок всіх 

підсистем між собою, що включають в себе: 

1) електроживлення - система працює безперебійно, відключення 

серверу не позначиться на функціонуванні систем домашньої 

автоматизації; 

2) освітлення - при виникненні проблем з сервером, логіка роботи системи 

освітлення не порушується; 

3) мікроклімат - системи опалення та кондиціонування рабо-тануть в 

єдиних режимах, що дозволяють встановлювати комфортну температуру. 

– Зниження витрат електроенергії, в наслідок впровадження оптимальних 

алгоритмів управління енергоспоживачами. 

–  Постійний контроль і управління, за рахунок впровадження єдиної системи 

управління. Засобом управління системи «розумний будинок» може бути будь-який 

пристрій, підключений до внутрішньої мережі.Для реалізації розглянутої концепції 

найбільш доцільно використовувати: 

1. Мережну технологію Ethernet для побудови системи управління 

освітленням. Таке рішення було прийнято з таких причин: 



35 
 

– поширеність; 

– надійність. Стандарт Ethernet, протягом тривалого часу  використання, 

проявив себе як надійне середовище для передачі даних. Невисока 

сприйнятливість до перешкод, вбудований апарат боротьби з колізіями. 

Топологією мережі стандарту Ethernet 10 / 100Base-T є зірка, і якщо 

станеться несправність в мережі, то проблеми виникнуть лише в одному з 

променів, а це ніяк не вплине на експлуатацію решти мережі; 

– швидкість. Шина Ethernet дозволяє досягти миттєвої реакції системи 

«розумний дім» на будь-які події; 

– розширюваність. Найважливішою особливістю створення системи 

домашньої автоматизації на стандарті Ethernet, є здійс-ствімость 

застосування опрацьованих мережевих технологій, ко-торие забезпечують 

гнучкість системи управління домашньої автоматизації. 

2. Для контролю стану температурного режиму, який являє-ся складовою 

частиною системи управління мікрокліматом, розумно використовувати 

протокол передачі даних 1-wire, з наступних причин: 

– відмовостійкість. Важливою особливістю технології 1-wire є терпимість 

до помилок монтажу та різним нештатних ситуацій; 

– надійність. Використовуючи рекомендації по монтажу, можна домогтися 

високої надійності шини. До цих рекомендацій від-носяться: 

– щоб використовувати кабель UTP 5 категорії (вкрай бажано 

екранованого); 

– забезпечення заземлення екрана шини; 

– використання максимально коротких відводів від шини в 

випадку крайньої необхідності; 

– використання для живлення модулів стабілізованого на-напруги; 

– простота технічної реалізації. 
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4.2  Енергозбереження 

 

 

В сучасних будинках, особливо котеджах, використовується різне електричне 

обладнання – системи вентиляції, водоочищення в басейнах, різні освітлювальні 

прилади, системи проти обмерзання для дахів і доріг. 

Усе це устаткування споживає чималу 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, яким було присвоєно нижчий 

пріоритет, дозволивши знизити кількість споживаної електроенергії в 10 – 15 

разів. У цих системах застосовується пристрій керування освітленням з 

роздільними силовими компонентами, що дозволяє використовувати існуючі лінії 

електропередач. Енергозберігаюче освітлення починається з намагання 

впорядкування часу роботи освітлювальних приладів. Ефективний захід 

енергозбереження – централізація управління освітленням з використанням 

спеціально розроблених графіків включення і виключення світла. Певну економію 

можна отримати за рахунок максимального використання всередині приміщення 

природного світла. Це досягається за рахунок правильного планування будівлі і 

використовуваних приміщень. Великий ефект дає використання 

енергозберігаючих ламп. Однак навіть сама «економна» лампа, якщо вона горить 

у порожньому приміщенні, стане безглуздим джерелом енерговитрат. 

Найкраще енергозбереження забезпечують автоматичні вимикачі світла з 

використанням інфрачервоних та електронних датчиків. Електронні датчики 

вимірюють рівень освітленості приміщення і, при досягненні заданого значення, 

видають команду на вмикання або вимикання освітлення (датчики освітленості), 

або безпосередньо «бачать», що в приміщення увійшов чоловік, і вмикають світло 

(датчики руху). Світлочутливий елемент блокує включення освітлення при 
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достатньому природному освітленні. Оскільки на відміну від реле-датчиків часу 

датчики руху включають світло тільки на час фактичного присутності людини в 

приміщенні, а витрати електроенергії на освітлення можуть бути знижені в 

декілька разів. 

Для сходових кліток, коридорів і ліфтових холів економія додатково 

збільшується за рахунок поверхового управління освітлювальними приладами. В 

енергозберігаючих вимикачах освітлення застосовуються також інфрачервоні 

датчики руху з урахуванням планування приміщення. Інші електронні датчики, 

датчики присутності здатні визначити перебування людей у приміщенні і тільки в 

цьому випадку тримають світло включеним. Інфрачервоний датчик «бачить» 

тільки рухається людини, хоча цей рух може бути і невеликим – наприклад, помах 

рукою або кивок головою. При великих часах затримки інфрачервоний датчик 

працює у режимі датчика присутності, тобто підтримує освітлення при тривалому 

присутності в приміщенні людей. Малий час затримки вибирається при 

використанні інфрачервоних датчиків в якості датчика руху у прохідних 

приміщеннях. Електронні вимикачі світла можуть використовуватися як 

автономно, так і в складі автоматизованої системи управління. 

В основі системи енергозбереження лежить температурний контролер і 

електроконвектори, мають сучасний дизайн і доступні ціни. Вони не спалюють 

кисень, не сушать повітря, пожежобезпечні. Також, замість конвекторів можна 

використовувати гріють шнури (тепла підлога), інфрачервоні плівки і панелі, 

електрокотли універсальні і можуть працювати з будь-якими нагрівальними 

приладами. У традиційних водяних системах опалення датчики можуть керувати 

кранами з електроприводом або електроклапанами, встановленими на трубах 

опалення. 

У розподільному щиті монтуються автоматичні вимикачі для захисту всіх 

елементів системи від перевантажень і струмів короткого замикання, а також 

силові виконавчі пристрої (СІУ-4, СІУ-1). У системах використовується тільки 

якісне і надійне електроустановочні обладнання. Управляється система 

температурних контролером за допомогою температурних датчиків і керованих 
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розеток. Монтаж системи управління проводиться телефонним кабелем 

довжиною до 100 метрів. 

 

 

4.3  Освітлення 

 

В інтелектуальній системі «Розумний Будинок» Ви можете керувати світлом 

натисненням однієї клавіші. За допомогою одного пульта ви зможете 

налаштувати лампи, люстри, світильники так, як вам подобається. 

Підсистема освітлення включає в себе наступні можливості управління: 

– включення/вимикання світла при зняття/постановки системи на повну охорону; 

– включення/вимикання різних джерел світла по таймеру; 

– управління освітленням за датчикам руху, з встановленням часу затримки на 

вимикання світла.  

Таке управління освітленням встановлюється в основному у прохідних 

приміщеннях (тамбур, коридор тощо), при появі в зоні датчика руху людини 

світло включається. Через заданий інтервал часу після того, як датчик перестав 

«бачити» людину, світло вимикається. 

Сценарне освітлення управляє всіма джерелами світла згідно заданому Вами 

алгоритмом (налаштування сценарного освітлення проводиться тільки через 

комп'ютер). Сценарним освітленням можна управляти як з ІЧ-пульта, так і з 

допомогою звичайних вимикачів, підключених до системи "Майстер". При цьому, 

за Вашим бажанням, ці вимикачі можна перепрограмувати згідно Вашому 

способу життя. Також можливе управління великою кількістю різних джерел 

світла за допомогою двох вимикачів: 

– управління різними джерелами світла через ІЧ-пульт; 

– управління різними джерелами світла з датчиків освітленості; 

– включення/вимикання різних джерел світла через пульт системи; 

– включення/вимикання різних джерел світла через комп'ютер. 
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Датчики руху забезпечують автоматичне перемикання світла, коли ви 

наближаєтеся до них. Для забезпечення комфорту і затишку у Вашому будинку 

кожна кімната, хол, зал повинні бути добре освітлені. Без інтелектуальної системи 

«Розумний Дім» для цього буде потрібно установка великої кількості різних 

світлових приладів із заплутаною мережею вимикачів. 

Система позбавить Вас від необхідності встановлювати безліч вимикачів, 

Вам представиться можливість замінити їх компактними сенсорними. Так з 

одного стандартного шести сенсорного вимикача можна управляти дванадцятьма 

світловими групами. Ви зможете, як плавно регулювати яскравість, так просто 

включити або вимкнути. З допомогою сенсорних вимикачів або панелей Ви легко 

зможете створювати різні світлові сцени, що, безсумнівно, додасть затишку та 

комфорту Вашого будинку, наприклад, сцену «Вечір», при якій одна група 

світлових приладів включиться на певну яскравість, інша група вимкнеться, 

штори закриються, а система клімат контролю перейде в комфортний режим. У 

нічний час світло у коридорах і передпокоях буде включатися на частину 

яскравості автоматично при появі руху. Вам не доведеться шукати вимикач в 

темряві. Також системою освітлення можна управляти дистанційно з пульта, 

ноутбука або мобільного телефону. Ви під'їжджаєте до будинку вночі, а він 

зустріне Вас з включеним освітленням фасаду, підсвічуванням ландшафту і 

доріжок. 

Управління освітленням – одна з найбільш важливих завдань в будинку. 

Завдяки інтелектуальному програмування можна заощадити електроенергію і 

термін експлуатації ламп. Відпадає необхідність шукати вимикачі світла в 

темряві, а так само вимикати світло при виході з кімнати. Інтелектуальна система 

виключить світло, тільки після того як ви заснете і включить м'яке підсвічування, 

якщо ви прокинетеся вночі, щоб не дратувати очі яскравим світлом. А вранці 

система вирішить, яке освітлення потрібно в будинку в залежності від погоди на 

вулиці. 

Систему автоматизованого керування освітленням можна налаштувати таким 

чином, що вона буде визначати, в якій частині кімнати знаходиться людина і 
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підсвічувати саме її. У заміському котеджі система може включати вечірню 

підсвітку двору і декоративне підсвічування фасаду будівлі. Вона зустрічає вас 

або ваш автомобіль у вечірній час включеним світлом у дворі і гаражі. 

Але управління освітленням приносить не тільки комфорт. Розумний 

будинок може самостійно включати вечорами світло в квартирі, імітуючи 

присутність людей. Завдяки цьому, майно буде перебувати під подвійним 

захистом під час Вашої відпустки або тривалої відсутності. 

Релізувати це можна за допомогою встановлення датчика руху HC-SR501 в 

кімнаті який буде регулювати освітлення в кімнаті, відстежувати присутність , та 

вирішувати продовжувати освітлювати кімнату чи ні. 

Використовуючи модуль HC-SR501. У датчика є два змінних резистора і 

перемички для установки режиму. Один з потенціометрів регулює чутливість 

приладу. Чим вона більше, тим далі «бачить» датчик. Також чутливість впливає 

на розмір детектованого об'єкта. Наприклад, можна виключити з спрацьовування 

собаку або кішку. 

Другий потенціометр регулює час спрацьовування T. Якщо датчик виявив 

рух, він генерує на виході позитивний імпульс довжиною T. 

Нарешті, третій елемент управління — перемичка, яка перемикає режим 

датчика. У положенні L датчик веде відлік Т від самого першого спрацьовування. 

Припустимо, ми хочемо керувати світлом у ванній кімнаті. Зайшовши в кімнату, 

людина викличе спрацьовування датчика, і світло включиться рівно на час Т. По 

закінченні періоду, сигнал на виході повернеться в початковий стан, і датчик буде 

дати наступного спрацювання. 

У положенні H датчик починає відлік часу T кожен раз після виявлення руху. 

Іншими словами, будь-яке ворушіння людини викличе обнулення таймера відліку 

Т. За замовчуванням, перемичка знаходиться в стані H. 

Для з'єднання з мікроконтролером або безпосередньо з реле у HC-SR501 є 

три виводи . Підключаємо їх до МК за наступною схемою: 
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Як вже було сказано, цифровий вихід датчика HC-SR501 генерує високий 

рівень сигналу при спрацьовуванні. Для зручності буде написана наступна 

программа, яка буде відправляти в послідовний порт «1» якщо датчик побачив 

рух, і 0 у протилежному випадку.  

 

                        (4.1) 

Dh – покази датчика в будинку, люми;   

Ds - покази датчика зовні, люми;  

Dl – стала величина розрахована для даного будинка по ДСТУ; 

 

const int movPin = 2; 

const int relPin = 3; 

 

void setup() { 

    Serial.begin(9600); 

    pinMode(movPin, INPUT); 

    pinMode(relPin, OUTPUT); 

} 

 

void loop(){ 

МК 
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    int val = digitalRead(movPin); 

    if (val) 

        digitalWrite(relPin, HIGH); 

    else 

        digitalWrite(relPin, LOW); 

} 

 

4.4  Система клімат-контроль 

 

Така система клімат-контролю працює на підставі закладених у неї 

алгоритмів, що дозволяють підтримувати встановлені параметри повітряної серед 

різних кліматичних зон в приміщеннях при мінімальних затратах енергоресурсів. 

Розглянута система дозволяє забезпечувати виконання різних операцій. З її 

допомогою проводиться нагрів або охолодження. При цьому виключається 

одночасна робота кондиціонера і системи опалення. Винятком тут може бути 

наявність теплої підлоги, що підтримує встановлену температуру в нижній 

частині кондиціонованого приміщення. 

Така система забезпечує зниження температури у нічний час у безлюдних 

приміщеннях і спальнях, що дозволяє створити комфортні умови для сну, а також 

економити енергоресурси. Крім того, вона дає можливість мінімізувати роботу 

апаратури та обладнання під час відсутності господарів за допомогою 

використання режимів роботи «денна відсутність» і «відпустка». При включенні 

другого режиму проводиться повне відключення системи кондиціонування і 

вентиляції, а опалювальна система виводиться на мінімальний рівень потужності. 

Перед поверненням додому можна завчасно встановити в приміщеннях 

комфортний кліматичний режим шляхом активації системи клімат-контролю за 

телефоном або через інтернет. 
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Система управління кліматом в приміщенні дає можливість коригувати 

рівень температури, вологості, величину притоку свіжого повітря індивідуально 

для кожного приміщення, керувати роботою системи фільтрації повітря, 

створювати індивідуальну кліматичну систему для кожного члена сім'ї, погоду в 

будинку (наприклад, в кімнаті проживання дітей відсутність протягів при 

постійно свіжому повітрі). У теж час система клімат-контролю, незважаючи на 

виконання великої кількості функцій, забезпечує економію фінансових коштів і 

вирішує проблему енергозбереження. Наприклад, систему можна налаштувати 

таким чином, що у вихідні дні та неробочий час подача тепла в приміщення 

скорочувалася або відключалася зовсім.  

Такий режим роботи особливо актуальний для використання в заміських 

котеджах із застосуванням в них автономних систем опалення. Зазначена система 

дозволяє дистанційно вмикати котел опалення або перевести його в режим 

економії. З метою більш ефективної і раціональної організації життєдіяльності 

офісів можливо встановлення контролю над станом комунікацій теплопостачання, 

електропостачання, водопостачання, створення найбільш комфортних умов 

роботи для працівників компанії. 

Система клімат-контролю «розумного будинку» виключить можливість 

псування колекції картин, книг або вин шляхом створення найбільш сприятливих 

умов для їх зберігання. 

Для забезпечення коригування параметрів роботи системи застосовуються 

різні датчики, які фіксують поточні показники мікроклімату в приміщеннях 

будинку, а також засоби для управління у вигляді перемикачів і панелей. При їх 

використанні система здатна управляти якістю повітря (температурою, вологістю, 

озонуванням) відповідно до пори року і доби, режимом провітрювання з 

використанням автоматичної системи відкривання вікон, змінювати режим 

роботи радіаторів опалення та теплої підлоги, автоматично підтримувати 

температуру і вологість в спеціальних приміщеннях, а також аварійно зупиняти 

систему опалення.За температурою і свіжістю в будинку стежить кондиціонер і 

датчики температури. Вони підтримують в кожній кімнаті будинку оптимальну 
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температуру. При цьому варто зауважити, що в «Розумному будинку» 

кондиціонер ніколи не буде працювати одночасно з обігрівачем, хіба що підлога 

може залишатися теплим.  

Це, а також уповільнення або припинення роботи всієї системи під час 

відсутності господарів, допомагає значно заощадити електроенергію. Вентиляція і 

кондиціонування в «Розумному будинку» підкоряється волі господаря навіть по 

Інтернету або за допомогою мобільного телефону. Або настроюється таймер 

таким чином, щоб до певного часу система вентиляції і кондиціонування 

включалася знову, і до приходу господарів повітря вже буде прогріте або 

охолоджений, а також чистий і свіжий. 

Система дозволяє управляти опаленням декількох приміщень (до 512). 

Температурний діапазон вимірювання і регулювання заданих температур від 0 до 

125°С (сауна). 

Кожне приміщення працює за окремою тижневою програмою, де можна 

задати режим керування опаленням у робочі та вихідні дні. Добу розбито двома 

тимчасовими установками – умовно названими «ніч»/«день» і «день»/«ніч». 

Система обробляє сигнали від підключених датчиків і включає (вимикає) 

підключені джерела тепла (ел. теплі підлоги, ІЧ-панелі, ел. конвектори), залежно 

від значення температури, доводячи тим самим температуру в приміщенні до 

заданої. 

На чолі стоїть головний блок (MAIN), обмін інформацією його з портом і з 

пультом здійснюється через загальну шину SST-BUS. Датчики температури і 

джерела тепла підключаються до порту, який веде з ними обмін інформацією 

(приймає сигнали від датчиків і включає або вимикає джерела тепла). 

Збереження в пам'яті заданих параметрів необмежено довго навіть при 

вимкненому мережевому напрузі. Реалізація ШІ буде за допомогою алгоритма 

основаного на методі запису даних.  

     
  

  
                 (4.2) 

Td – покази датчика в будинку, градуси;   
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Tі – покази датчика зовні, градуси;   

Тр – величина яка є коефіцієнтом розрахованим ШІ за вище наведенною 

формулою та занесеною в пам'ять для наступних запитів; 

 

 

 

4.5  Контроль протікання води 

 

 

Розташовані в місцях можливої протікання води (на підлозі під раковиною, 

ванною, пральною машиною та ін.) датчики вчасно «виявлять» витоку води в 

системі водопостачання або опалення. 

Отримавши сигнал від підключених датчиків протікання води системи 

водопостачання, система заблокує подачу води до усунення причин протікання та 

інформує Вас про виникла аварії, додзвонившись по телефонній лінії і голосом 

повідомивши про причини виклику, а також відправить тривожне SMS-

повідомлення. У разі протікання система управління водопостачанням заблокує 

подачу води електромагнітними клапанами або відключить роботу насоса.Для 

роботи данної системи буде використаний датчик FC-28 з наступним скетчем. 

 

int sensorPin = A0;    

int sensorValue = 0;  

void setup()  

{ 

  Serial.begin(57600); 

  pinMode(13, OUTPUT); 

} 

void loop()  

{ 

  sensorValue = analogRead(sensorPin); 
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  Serial.println(sensorValue); 

  delay(200); 

  if(sensorValue < 600) digitalWrite(13, HIGH); 

  else digitalWrite(13, LOW); 

} 

Де sensorValue < 600 значення 600 виявлене імперичним шляхом і значить 

що датчик знаходиться в воді. 

 

 

4.6  Контроль подачі газу 

 

Контроль витоку газу призначений для своєчасного відключення подачі газу 

та інформування при виникненні даної аварійної ситуації, що дозволяє знизити 

збиток від можливого вибуху і загоряння приміщення (будинку) і як наслідок – 

врятувати ваше життя. 

Розташовані в місцях можливого витоку газу датчики подадуть сигнал 

системі, яка включить сигналізацію, вентиляцію, і відключити електроенергію, 

залишивши тільки аварійне освітлення. При виникненні аварії система 

проінформує Вас про виникла аварії, додзвонившись по телефонній лінії і 

голосом повідомивши про причини виклику, а також відправить тривожне SMS-

повідомлення. 

При спрацьовуванні  датчика витоку газу або датчика пожежі - надходить 

сигнал на порт системи. Порт формує сигнал на головний блок системи. Головний 

блок видає команду на клапани перекриття газу і на автодозвон. Клапан 

перекриває газ. Автодозвон в цей час надсилає повідомлення по призначеним 

телефонним номерам та  повідомляє про аварії, що трапилася. В пам'яті системи 

записується інформація про події, а також всі вжиті системою заходів. Цю 

інформацію Ви зможете переглянути на пульті системи або на своєму комп'ютері. 
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4.7  Реалізація бездротового з’єднання 

 

 

Для обміну данних між пристроями та реалізації бездротового зв’язку між 

пристроями  будуть використані наступні компоненти : 

– контроллер; 

– плата для прототпування; 

– модуль ESP8266 ESP-01; 

– датчик температури LM335(знадобиться для показу часткової реалізації     

роботи з користувачем); 

– резистор 2,2 кОм; 

– кабелі типу  папа-папа; 

– блок живлення +5 в 1 А; 

– перетворювач напруги 3–30 В.   

Після своєї появи плати на базі Wifi чіпа ESP8266  стали по-справжньому 

доступними для користувачів. Величезні можливості і мінімальна ціна зробили 

свою справу. Плати на ESP8266 - це не просто модулі для зв'язку по Wi-Fi. Чіп, по 

суті, є мікро контролером зі своїми інтерфейсами SPI, UART, а також портами 

GPIO, а це значить, що модуль можна використовувати автономно без Arduino і 

інших плат з мікроконтролерами. Існує близько 11 офіційних модифікацій плати. 

У нашому розпорядженні найпростіша плата - ESP01 схема якої представлена на 

рисунку.  
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Рисунок 2.1 – Схема чіпа ESP8266 

Модуль ESP8266 розрахований тільки на 3,3 В. Тому нам необхідне джерело  

живлення 3,3 В. Спілкування з модулем за допомогою AT-команд. Список 

основних AT-команд показаний далі в таблиці . Завантажимо на плату скетч, 

показаний в лістингу, і будемо відправляти в модуль ESP-01 AT-команди.  

Приклад лістингу: 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial mySerial (2, 3); // вказуємо Піни rx і tx 

void setup () 

{ 

pinMode (2, INPUT); 

pinMode (3, OUTPUT); 

Serial.begin (9600); 

mySerial.begin (9600); 

} 

void loop () 

{ 

if (mySerial.available ()) 

{ 

int c = mySerial.read (); // читаємо з software-порту 

Serial.write (c); // пишемо в hardware-порт 

if (Serial.available ()) 

{ 
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int c = Serial.read (); // читаємо з hardware-порту 

mySerial.write (c); // пишемо в software-порт 

} 

} 

 

Тепер ознайомимося з основними АТ командами модуля, які знадобляться 

для відправки данних на пристрої власника системи, наприклад, відправка даних з 

датчика температури. 

–  Скидання ESP-01 і перевірка готовності модуля (AT + RST) ; 

–  Підключення до мережі по Wi-Fi (AT + CWJAP = "", ""); 

–  Вибір режиму одиночного з'єднання (AT + CIPMUX = 0) ; 

–  Створення TCP-з'єднання (AT_CIPSTART = "TCP", "ip-адреса пристрою",  

8283) ; 

–  Передача даних (AT + CIPSEND = і самі дані # \ n # \ n # \ n ##); 

–  Закрити TCP-з'єднання (AT + CIPCLOSE) ; 

–  Пауза 10 хвилин і перехід до кроку 4. 

Апаратна схема для реалізації ШІ матиме такий вигляд як на рисунку та буде 

розраховуватися за функцією . 
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Рисунок 2.2 – Схема підключення чіпа ESP8266 

 

Тепер завантажимо  скетч для роботи контролера  

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial mySerial (2, 3); // RX, TX 

const int LM335 = A0; // контакт підключення датчика LM335 

#define SSID "Lenovo g510-work" // введіть ваш SSID 

#define PASS "22121966" // введіть ваш пароль 

#define DST_IP "192.168.0.101" // адреса пристрою  

void setup () 

{ 

Serial.begin (9600); // для налагодження 

mySerial.begin (9600); 

delay (2000); 

Serial.println ( "Init"); 
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mySerial.println ( "AT + RST"); // скидання і перевірка, якщо модуль готовий 

delay (1000); 

if (mySerial.find ( "ready")) 

{Serial.println ( "WiFi - Module is ready");} 

else 

{Serial.println ( "Module dosn't respond."); 

while (1); 

} 

delay (1000); 

// з'єднання по wifi 

boolean connected = false; 

for (int i = 0; i <5; i ++) 

{ 

if (connectWiFi ()) 

{Connected = true; 

mySerial.println ( "Connected to Wi-Fi ..."); 

break; 

} 

} 

if (! connected) 

{ 

mySerial.println ( "Coudn't connect to Wi-Fi."); 



52 
 

while (1); 

} 

delay (5000); 

mySerial.println ( "AT + CIPMUX = 0"); // режим одиночного з'єднання 

} 

void loop () 

{ 

String cmd = "AT + CIPSTART = \" TCP \ ", \" "; 

cmd + = DST_IP; 

cmd + = "\", 8283 "; 

Serial.println (cmd); 

mySerial.println (cmd); 

if (mySerial.find ( "Error")) 

return; 

double val = analogRead (LM335); // читання показань LM335 

double voltage = val * 5.0 / 1024; // переклад в вольти 

double temp = voltage * 100 - 273.15; // в градуси Цельсія 

cmd = "# A0: F3: C1: 70: AA: 94 \ n # 2881C4BA0200003B1 #" + String (temp) + "\ n 

##"; 

delay (3000); 

mySerial.print ( "AT + CIPSEND ="); 

mySerial.println (cmd.length ()); 

delay (1000); 
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Serial.println ( ">"); 

mySerial.print (cmd); 

Serial.println (cmd); 

delay (3000); 

mySerial.println ( "AT + CIPCLOSE"); 

delay (600000); 

} 

// процедура установки Wi-Fi-з'єднання 

boolean connectWiFi () 

{ 

String cmd = "AT + CWJAP = \" "; 

cmd + = SSID; 

cmd + = "\", \ ""; 

cmd + = PASS; 

cmd + = "\" "; 

mySerial.println (cmd); 

Serial.println (cmd); 

delay (2000); 

if (mySerial.find ( "OK")) 

{ 

Serial.println ( "OK, Connected to Wi-Fi."); 

return true; 
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} 

else 

{ 

Serial.println ( "Can not connect to the Wi-Fi."); 

return false;}} 

        Завантаживши цей скетч реалізується обмін данними між пристроями в одній 

мережі, для розробленої системи децентралізованого типу (одна кімната, один 

контролер) – це дає власнику отримувати покази не тільки від одного датчика, а 

для системи це корисно тим, що вона може збирати показники, обмінюватися між 

собою данними та на основі цього робити актуальні прогнози. 
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5 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

5.1 Порівняльна характеристика мов програмування мікроконтролерів 

 

Загальна інформація про мови програмування мікроконтролерів 

Програмування для мікроконтролерів, як і програмування для 

універсальних комп'ютерів пройшло великий шлях розвитку від програмування в 

машинних кодах до застосування сучасних інтегрованих систем написання 

програм, налагодження та програмування мікроконтролерів. 

Мови програмування мікроконтролерів за своєю структурою дуже схожі на 

мови програмування для універсальних комп'ютерів. Мікроконтролер, аналогічно 

комп'ютера, отримує на вхід команди на машинному мовою. Такий код слабо 

сприймається людиною і внаслідок цього погано підходить для налагодження 

програм. Ситуація, що склалася послужила появі спеціалізованих мов, 

призначених для програмування мікроконтролерів. 

Класифікація мов програмування мікроконтролерів 

Мови програмування мікроконтролерів можуть відрізнятися за своїм 

складом і застосування, але головною відмінністю в даному випадку буде рівень 

складності використання програми фахівцем. Найбільш поширена така 

класифікація мов програмування мікроконтролерів: 

– мови низького рівня; 

– мови високого рівня. 

До мов програмування "низького" рівня відносяться мови програмування, в 

яких кожному оператору відповідає не більше однієї машинної команди. Набір 

машинних команд кожного конкретного процесора обов'язково входить до складу 

такої мови програмування. Мови програмування низького рівня в даний час 

називаються асемблер (стара назва автокоди). Для кожного процесора існує своя 
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група ассемблерів. Асемблери для одного і того ж процесора розрізняються між 

собою додатковими можливостями, які полегшують програмування. 

Мови програмування "високого" рівня дозволяють замінювати один 

оператор декількома машинними командами. Це дозволяє збільшувати 

продуктивність праці програмістів. Крім того, мови "високого" рівня дозволяють 

писати програми, які можуть виконуватися на різних процесорах. (Природно, що 

при цьому необхідно використовувати програми - транслятори для відповідного 

процесора.) В даний час найбільш поширені такі мови програмування високого 

рівня як С і PLM. 

Про переваги і недоліки мов високого і низького рівнів говорилося досить 

багато. Вибір мови програмування залежить від складу апаратури, для якої 

пишеться програма, а також від потрібного швидкодії всього програмно-

апаратного комплексу в цілому.У тих випадках, коли обсяг ОЗУ і ПЗУ малий (в 

районі декількох кілобайт) альтернативи асемблеру немає. Саме ці мови 

програмування дозволяють отримувати найкоротший і швидкодіючий код 

програми. 

Мови програмування високого рівня дозволяють значно скоротити час 

створення програми, але при цьому збільшується розмір програми, тому для 

вибору такої мови програмування для мікропроцесорних систем необхідно мати 

досить великий обсяг пам'яті програм (кілька десятків кілобайт). Збільшення 

обсягу програми пов'язано з декількома факторами: 

– Мова програмування розраховується на всі випадки життя, тому в більшості 

випадків людина могла б написати програму коротше (виключивши непотрібні в 

даному конкретному випадку перевірки або захисту); 

– Програміст не бачить до чого призводить використання тих або інших 

операторів мови програмування, тому може вибирати оператори, які не 

оптимальні як з точки зору довжини машинного коду програми, так і з точки зору 

швидкодії програми; 
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– Програміст не використовує підпрограми там, де вони могли б скоротити обсяг 

програми, так як на мові програмування високого рівня це всього один або кілька 

операторів. 

Перший з цих пунктів поступово втрачає своє значення з появою все більш 

досконалих трансляторів. Третій пункт теж вирішується тим же шляхом при 

застосуванні різних видів оптимізаторів, які входять до складу компілятора. 

Однак в більшості випадків оптимізатор не може визначити однакові дії, якщо 

вони відрізняються хоча б однією командою. Крім того, оптимізатор працює 

тільки в межах одного модуля. 

Низькорівневий Асемблер останнім часом здає позиції. Він використовує 

прямі інструкції, звернені безпосередньо до чіпу. Тому від програміста потрібно 

бездоганне знання системних команд процесора. Написання ПО на Асемблері 

займає чимало часу. Головною перевагою мови є висока швидкість виконання 

готової програми. 

Насправді, можна використовувати практично будь-які мови програмування 

мікроконтролерів. Але популярніше усіх С / С ++. Це мова високого рівня, що 

дозволяє працювати з максимальним комфортом. Більш того, в розробці 

архітектури AVR брали участь творці Сі. Тому мікросхеми виробництва «Атмел» 

адаптовані саме до цієї мови. 

Ассемблер 

Мовою низького рівня є Асемблер. Тут кожному оператору відповідають не 

більше однієї машинної команди. Така мова програмування мікроконтролера 

досить громіздкий і важко розуміти для людини. Проте, альтернативи йому немає, 

наприклад, коли в процесі програмування мікроконтролера є обмежені ресурси, 

такі як 8-ми бітові моделі з малим об'ємом пам'яті. Також дана мова забезпечує 

досить велику швидкодію і компактність програмного коду, що часто є важливим 

фактором. 
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PL/M 

До основних мов високого рівня належать такі мови програмування 

мікроконтролерів: 

PL/M. Ця мова була розроблена фірмою DigitalResearch для мікропроцесорів Intel, 

не мала великої популярності, так як не могла скласти конкуренцію таким мовам, 

як Pascal і Модула-2. 

Pascal. 

Мова Pascal досить проса і зручна у застосуванні, але в середовищі 

програмування мікроконтролерів не набула великого поширення. Її 

використовують для простоти переходу з персональних комп'ютерів на 

контролери. 

Basic 

Ця мова програмування існує вже досить давно і в основному 

застосовувалася для навчання програмуванню. Проте, вона використовується і 

для програмування мікроконтролерів. Basic не рекомендується початківцям 

фахівцям, так як код його програми має погану структурованість. Така мова 

програмування мікроконтролерів можна застосовувати при проектуванні 

нескладних електронних пристроїв. 

C/C++ 

Дана мова програмування мікроконтролера є основною мовою професійної 

роботи з ним. Її популярність обумовлена низкою причин. Стандартна мова має 

можливість перетворення вихідного коду для потрібного в роботі 

мікроконтролера. Для цього необхідно враховувати архітектуру мікроконтролера 

обраного типу і використовувати компілятор. Також до переваг над іншими 

мовами програмування мікроконтролерів можна віднести факт наявності в C/C++ 

безлічі програмних засобів і бібліотек, з якими зручно працювати початківцям 

фахівцям. 
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При роботі з мовами програмування мікроконтролерів високого рівня 

відбувається збільшення продуктивності за рахунок заміни одного оператора 

декількома машинними командами. Мови програмування мікроконтролерів 

високого рівня вимагають великих витрат пам'яті, так як обсяг такої програми 

досить великий. Перевагою їх використання можна назвати можливість роботи 

програми на різних мікропроцесорах, при використанні програм-трансляторів. 

Візуальні мови 

На відміну від класичних мов програмування, візуальні мови дозволяють 

розробляти програми у вигляді зображень. Серед таких мов можна виділити 

FlowCODE або Scratah. Перевагою візуальних мов є добре сприймається 

структура алгоритму. Це дозволяє просто розібратися в його функціонуванні 

будь-якій людині, що знає основні символи мови. Переклад структурних схем в 

команди мікроконтролера, як правило, виконується не відразу. Спочатку алгоритм 

транслюється в команди асемблера або будь-якої мови високого рівня. Тільки 

потім, все перетворюється в машинний код. Така схема, незважаючи на свою 

складність, дозволяє використовувати найбільш зручні компілятори різних 

розробників. 

Ще однією перевагою візуального програмування стає простота вивчення, 

тому подібні мови часто використовуються для навчання дітей. Недоліком 

візуального підходу є громіздкість вихідних матеріалів. Проте, подібні мови 

програмування знайшли дуже велике поширення для вирішення спеціальних 

завдань. 

Види програм-трансляторів 

Процес перетворення операторів вихідної мови програмування в машинні 

коди мікропроцесора називається трансляцією вихідного тексту. В даний час 

ручна трансляція програм практично не використовується. Трансляція 

здійснюється спеціальними програмами-трансляторами. 

Існує два великі класи програм-трансляторів: компілятори та 

інтерпретатори. При використанні компіляторів весь вихідний текст програми 

перетворюється в машинні коди, і саме ці коди записуються в пам'ять 
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мікропроцесора. При використанні інтерпретатора в пам'ять мікропроцесора 

записується вихідний текст програми, а телеканал передається при зчитуванні з 

пам'яті програм чергового оператора. Звичайно, що швидкодія інтерпретаторів 

набагато нижче в порівнянні з компіляторами, тому що при використанні 

оператора в циклі він транслюється багаторазово. 

Застосування інтерпретатора може забезпечити виграш тільки в разі його 

розробки для мови програмування "високого" рівня. У цьому випадку може бути 

зекономлена внутрішня пам'ять програм, а також полегшений процес 

налагодження програм (при застосуванні мови програмування BASIC) або 

полегшений перенос програм з одного типу процесора на інший (при застосуванні 

мови програмування JAVA). 

При програмуванні на мові програмування ASSEMBLER застосування 

інтерпретатора призводить до програшу за всіма параметрами, тому для мов 

програмування низького рівня застосовуються тільки програми-компілятори. 

Вибір і застосування мови програмування мікроконтролерів 

Вибір найкращого мови програмування мікроконтролера в першу чергу 

залежить від складу апаратури, з яким буде працювати фахівець і необхідної 

швидкодії всієї системи. Якщо обсяг оперативної і довготривалої пам'яті досить 

малий, раціональніше всього буде використання мови низького рівня (Асемблер). 

Він забезпечує найкоротший код програми, що забезпечить максимальну 

швидкодію. У разі ж, коли необхідно знизити термін написання програми, 

раціонально використовувати мову програмування мікроконтролера високого 

рівня. Універсальним, а, внаслідок, і найпопулярнішим на сьогоднішній день 

мовою програмування мікроконтролерів є мова C/C++, в ньому поєднуються 

прийоми програмування, характерні для мови низького рівня і якості мов 

високого рівня. До них можна віднести досить легку модифікованість програми. 

За підсумками проведеного аналізу, можна зробити висновок, що в даний 

час в програмуванні мікроконтролерів найбільш часто використовуються мови 

Асемблер і C/C++, тому що забезпечують компактність коду і швидкодію 

відповідно. 
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Вибір тієї чи іншої мови програмування залежить від безлічі факторів. В 

першу чергу необхідно визначитися з типом вирішуваних завдань і необхідною 

якістю коду. Якщо не потрібна розробка об'ємних і складних програм, то можна 

використовувати практично будь-яку мову. Для забезпечення компактності коду 

підійде Асемблер, а якщо ставляться серйозні завдання, то альтернативи С/С++ 

практично немає. Також необхідно враховувати доступність компілятора. У 

деяких випадках, реалізація мови може взагалі бути відсутнім, або пропонуватися 

за солідні гроші. У підсумку самим універсальним рішенням можна назвати 

зв'язку Ассемблера  і C/C++. 

 

 

5.2 Середовища для розробки 

 

 

 Середовище програмування безпосередньо залежить від виду обраного 

мікроконтролера. Універсальних середовищ програмування практично не існує, 

так як кожен вид мікроконтролерів має свою індивідуальну структуру і процес 

запису програми в пам'ять. До цієї категорії можна віднести графічне середовище 

FlowCode. Це практично єдине середовище, що дозволяє програмувати відразу 

кілька видів мікроконтролерів PIC, AVR, ARM. 

Досить багато середовищ програмування розроблені для AVR 

мікроконтроллерів. До популярних відносяться такі середовища, як 

AlgorithmBuilder (русифіковане середовище програмування, що об'єднує в собі 

графічний редактор, компілятор, симулятор і внутрішньосхемний програматор), 

CodeVisionAVR (безкоштовне середовище, яке об'єднує в собі мову С і 

Асемблер), IAR Systems. 

Для програмування мікроконтролерів фірми DSP існує спеціалізоване 

середовище CodeComposerStudio (CCS), яке вимагає чималих системних ресурсів 

і має С мову програмування. 
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Energia – популярне середовище програмування для фахівців-початківців, має 

зрозумілий інтерфейс і С мову програмування. 

Існує досить велика кількість середовищ для програмування 

мікроконтролерів, такі як FlashMagic, MPLAB, WinAVR, AtmelStudio та інші. 

Кожен фахівець, виходячи з аналізу завдання, вибраної мови програмування і 

своїх професійних навичок може вибрати середовище програмування для свого 

проекту. 

Програмування мікроконтролерів є невід'ємною частиною розробки 

самостійного електронного пристрою. На даному етапі розвитку електроніки, 

найбільш популярними мікроконтроллерами (МК) є: PIC, MSP, AVR, STM, ARM 

(процесор). 

Для кожного виду МК є вузьконаправлене середовище програмування. Це 

пов'язано з внутрішньою структурою МК і технічного забезпечення запису 

програми в пам'ять МК. Якщо проаналізувати існуючі середовища програмування 

МК, то знайти універсальні середовища програмування МК дуже складно. При 

аналізі середовищ програмування було виявлено тільки одне універсальне 

середовище програмування мікроконтролерів – FlowCode, функції якого 

дозволяють програмувати МК PIC, AVR, ARM. 

FlowCode – графічне універсальне середовище програмування МК. 

Програмування здійснюється завдяки побудові логічної структури, тобто блок-

схем, аналогічно середовищу HiAsm. Функція експорту дозволяє експортувати 

написаний код PIC МК в програму AVR МК і навпаки. Доповненням даного 

середовища програмування є створення HEX-коду, який може бути 

використовувати при прошивки МК або при проектуванні схеми з підтримкою 

МК, наприклад, в середовищі Proteus. 

Більшість проаналізованих середовищ програмування МК були призначені 

для AVR. Середовище Algorithm Builder – це графічне середовище програмування 

МК AVR. Тип графічної розробки в даному середовищі, відрізняється від 

FlowCode. Як каже автор програми, написання коду здійснюється в 3-5 разів 

швидше. Середаовище русифіковане і підтримує автоматичне перекодування 
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рядків в ANSI-коду Windows в код русифікованого буквено-цифрового РКІ. 

Середовище програмування об'єднує в собі графічний редактор, компілятор 

алгоритму, симулятор мікроконтролера, внутрішньосхемний програматор, 

функції роботи з EEPROM. 

Серед платних середовищ програмування AVR МК є AVR Studio, IAR 

Systems, Image Craft, WinAVR, CodeVisionAVR. 

CodeVisionAVR – популярне умовно-безкоштовне середовище 

програмування AVR МК. Об'єднує в собі Сі-подібну мову програмування і 

асемблер. Функції програми дозволяють самостійно прошивати МК і 

встановлювати fuse-бити і ПЗУ. Кінцевим результатом розробки програми під МК 

є створення HEX, BIN або ROM-файлу, для прошивки МК за допомогою 

програматора. 

Середовище IAR Systems підтримує програмування МК AVR і MSP430, але 

функції програмування двох МК не є об'єднані в одному середовищі. Для кожного 

МК були розроблені окремі середовища програмування. Аналогічним чином було 

розроблене середовище програмування Image Craft (ICC). ICC підтримує Сі-

подібний синтаксис і асемблер. IAR Systems і Image Craft в їх склад входить 

цілеспрямовані бібліотеки для роботи з окремими частинами МК. До складу ICC 

додана утиліта для генерації коду і ініціалізації периферії МК, впроваджений 

ANSI Terminal Emulator, який надає можливість працювати з COM-портом. 

Середовище Code Composer Studio (CCS) для програмування МК MSP 

засноване на базі стокового універсального середовища програмування Eclipse. 

CCS як перераховані вище середовища програмування, має Сі-подібну мову 

програмування. Дане середовище програмування підтримує розробку для DSP 

(Digital signal processor) мікроконтролерів, процесорів АРМ сімейства TMS320 і 

MSP430. В порівнянні з ICC або CCS дане середовище використовує Java-машину 

і вимагає більше системних ресурсів. 

Energia – середовище програмування для МК MSP430, це найбільш 

популярне середовище програмування серед початківців. Має Сі-подібну мову 

програмування, але вона відрізняється від мов, які використовуються в 
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перерахованих вище середовищах. Мова Energia (і Arduino IDE) більш зрозуміла, 

подібна англійським словам. Energia підтримує додаткові бібліотеки, до складу 

яких входять драйвери для підключення платформи LaunchPad MSP430 на базі 

ARM Cortex, FraunchPad і lm4f120 StallerPad. Дане середовище програмування є 

модифікованою версією середовища Arduino IDE. Працює з 1, 16МГц МК 

MSP430 і 80 МГц lm4f120. Впроваджено функція перегляду COM-порту. 

Virtual breadboard – середовище розробки з підтримкою проектування 

електричної схеми на базі платформи Arduino під керуванням МК ATMEL AVR. 

При аналізі використовувалася програма версії 4.2.9, яка підтримує розробку 

програм під МК PIC. Синтаксис подібний середовищу програмування Energia і 

Arduino IDE. Дане середовище є платне, в програму впроваджені приклади, і 

моделі електронних елементів, на основі яких проектується пристрій. 

Для розробки програм під МК PIC існує середовище MPLAB IDE. 

Створення програми проходить в структурованому вигляді, вбудований 

програмний симулятор моделювання виконання програм в МК з урахуванням 

стану портів введення-виведення, емулятор роботи МК в масштабі реального часу 

безпосередньо в пристрої користувача. Розробка проекту ведеться на мові С або 

асемблер. Ще одним середовищем програмування для МК PIC є mikгоС. 

Середовище mikгоС включає в себе бібліотеки, які підтримують такі пристрої і 

інтерфейси: 

- вбудований аналого-цифровий перекодировщик (АЦП) мікроконтролера; 

- вбудовану незалежну пам'ять EEPROM мікроконтролера; 

- вбудовані широтно-імпульсні модулятори (PWM) мікроконтролера; 

- зовнішні змінні карти пам'яті типу MMC, SD і Compact Flash; 

- файлову систему FAT; 

- алфавітно-цифровий рідкокристалічні індикатори (LCD PKI); 

- графічні рідкокристалічні індикатори (GLCD, РК-дисплей); 

- інтерфейси I2C, SPI, 1-Wire, USART, RS-485, CAN, PS / 2, USB (HID) і 

Ethernet. 
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5.3 Програма ІЧ модуля для управління світлом 

 

Для прийому сигналу з пульта нам буде потрібно спеціальний 

ІНФРАЧЕРВОНИЙ сенсор. Взагалі, ми можемо детектувати інфрачервоне 

випромінювання звичайним фотодіодом/фототранзистором, але на відміну від 

нього, наш ІЧ-датчик сприймає інфрачервоний сигнал на частоті 38 кГц (іноді 

40кГц). Саме така властивість дозволяє датчику ігнорувати багато сторонніх 

світлових шумів від ламп освітлення і сонця. 

Для цього скористаємося популярним ІЧ-датчиком VS1838B, який володіє 

наступними характеристиками: 

– несуча частота: 38 кГц; 

– напруга живлення: 2,7 — 5,5 В; 

– споживаний струм: 50 мкА. 

Можна використовувати і інші датчики, наприклад: TSOP4838, TSOP1736, 

SFH506. 

Датчик має три висновки (три ноги). Якщо подивитися на датчик з боку 

приймача інфрачервоного (ІЧ) сигналу,то зліва буде — вихід на контролер, по 

центру — негативний контакт (земля) і праворуч — позитивний контакт . 

Підключивши ІЧ-датчик будемо писати програму для МК. Для цього 

скористаємося стандартною бібліотекою IRremote, яка призначена саме для 

спрощення роботи з прийомом і передачею сигналів ІК. За допомогою цієї 

бібліотеки будемо приймати команди з пульта, і для початку, просто виводити їх 

у вікно монітора послідовного порту. Ця програма нам знадобиться для того, щоб 

зрозуміти: який код дає кожна кнопка. 

#include "IRremote.h" 

IRrecv irrecv(2); // вказуємо висновок, до якого підключений приймач 

decode_results results; 
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void setup() { 

Serial.begin(9600); // виставляємо швидкість COM порту 

irrecv.enableIRIn(); // запускаємо прийом 

} 

void loop() { 

if ( irrecv.decode( &results )) { // якщо дані прийшли 

Serial.println( results.value, HEX ); // друкуємо дані 

irrecv.resume(); // приймаємо наступну команду 

} 

} 

Завантажуємо програму на МК. Після цього, пробуємо отримувати команди 

з пульта. Відкриваємо монітор послідовного порту (Ctrl+Shift+M), беремо в руки 

пульт, і направляємо його на датчик. Натискаючи різні кнопочки, спостерігаємо у 

вікні монітора відповідні цим кнопкам коди. 

Тепер, коли ми знаємо, які коди відповідають кнопок пульта, пробуємо 

запрограмувати контролер на запалювання і гасіння світлодіода при натисканні на 

кнопки гучності. Для цього нам буде потрібно коди можуть відрізнятися, в 

залежності від пульта): 

– FFA857 — збільшення гучності; 

– FFE01F — зменшення гучності. 

Як світлодіода, використовуємо вбудований світлодіод на виведенні №13, 

так що схема підключення залишиться колишньою, також вбудовуємо функцію 

управління ШІ.  

                        (5.1) 

Dh – покази датчика в будинку, люми;   

Ds - покази датчика зовні, люми;  
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Dl – стала величина розрахована для даного будинка по ДСТУ; 

Де ШІ порівнює покази датчика освітлення на вулиці та в будинку  визначає чи 

потрібно запускати программу визначення рівня освітлення. 

 Отже, програма: 

#include «IRremote.h» 

IRrecv irrecv(2); // указываем вывод, к которому подключен приемник 

decode_results results; 

int Relay = 4; 

void setup() 

{ 

pinMode(Relay, OUTPUT); 

irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием 

} 

void loop() { 

if ( irrecv.decode( &results )) { // если данные пришли 

switch ( results.value ) { 

case 0x40BF807F: 

digitalWrite( Relay, HIGH ); 

break; 

case 0x40BF40BF: 

digitalWrite( Relay, LOW ); 

break; 

} 

irrecv.resume(); // принимаем следующую команду 

} 

} 
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Завантажуємо на МК і тестуємо. Тиснемо vol+ — запалюється лампочка(світло 

діод) . Тиснемо vol- — гасне. Так працює система освітлення  за допомогою 

управління ІЧ-пультом.  
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

6.1 Загальні принципи 

 

У даному розділі проводиться аналіз середовища, в якому проводилося 

дослідження програмного продукту на основі санітарних норм країни. 

Проводилося  дослідження  роботи  з  розробки  мобільного  додатку керування  

системою «Розумний  будинок», напрями,  пов'язані  з  роботою  на комп'ютері. 

Робота  персонального  комп’ютера  та  тестувальних  пристроїв (смартфон,  

планшет) впливає  на  фізичні  і  хімічні  чинники  середовища: електромагнітні 

випромінювання, статична електрика, температура і вологість повітря, вміст 

кисню і озону. Повітря забруднюється шкідливими хімічними речовинами  

антропогенного  походження  за  рахунок  деструкції  полімерних матеріалів, що 

використовуються для обробки приміщень та обладнання. Організація робочого 

місця з порушенням норм призводить до загальної та локальної напруги м'язів 

шиї, тулуба, верхніх кінцівок, викривлення хребта і розвитку остеохондрозу, 

зміни внутрішнього тиску у оці та інших проблем з органами зору. 

 У Законі України "Про охорону праці" задекларовані основні принципи 

державної політики в галузі охорони праці: 

– пріоритет життя і здоров'я працівників щодо результатів виробничої 

діяльності підприємства; 

– повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і 

здорових умов праці; 

– підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного 

технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції; 

– обов'язковий соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди 

особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань; 
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– використання економічних методів управління охороною праці; 

– комплексне розв'язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямків економічної та соціальної політики, досягнень у 

галузі науки і техніки та охорони довкілля; 

– запровадження єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств 

та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності й виду 

діяльності; 

– інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

– співробітництво і проведення консультацій між роботодавцями та 

працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час 

прийняття рішень з охорони праці; 

– міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання 

світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки 

праці. 

Для реалізації цих принципів було створено Національну раду з питань 

безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України, 

Держгірпромнагляд та його територіальні органи, Фонд соціального страхування 

від нещасних випадків, Національний науково-дослідний інститут промислової 

безпеки та охорони праці, навчально-методичні центри. Розроблені та 

реалізуються загальнодержавна, галузеві, регіональні програми покращення стану 

безпеки, гігієни праці і виробничого середовища.  

В обласних та районних державних адміністраціях діють відповідні ради з 

безпечної життєдіяльності, а в центральних та міських органах виконавчої влади 

функціонують підрозділи, що займаються питаннями охорони праці. Виходить 

щомісячний журнал "Охорона праці". Великими накладами видаються 

нормативно-правові акти, наочні посібники, навчальна, довідкова та інша 

література з охорони праці. При Держгірпромнагляді створюються комп'ютерні 
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мережі, опрацьовуються та впроваджуються автоматизовані інформаційні 

системи з найважливіших питань охорони праці. 

Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать 

законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці. Під час укладання 

трудового договору роботодавець повинен поінформувати працівника під 

розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і 

шкідливих виробничих чинників, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу 

на здоров'я та про права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких 

умовах відповідно до законодавства і колективного договору. 

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком 

протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки 

та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності 

висновку психофізіологічної експертизи. Усі працівники згідно із законом 

підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності. 

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, 

механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів 

колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а 

також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. 

Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилася 

виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які 

його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. 

     Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, 

безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком 

або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають 

право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення 

тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, 

оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги та компенсації, що надаються в 

порядку, передбаченому законодавством. 
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     Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального 

захисту, мийними та знешкоджувальними засобами. 

     На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також пов'язаних із 

забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам 

видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне 

взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні 

засоби. 

     Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад 

встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, 

якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування. 

    Найважливішими надбаннями Закону України "Про охорону праці" є: 

– запровадження норм прямої дії щодо порядку організації охорони праці 

безпосередньо на підприємстві, в установі, організації будь-якої форми 

власності; чітке визначення функцій, обов'язків, прав, відповідальності 

роботодавця і конкретних посадових осіб та працівників; забезпечення 

визначених Законом основоположних складових частин системи управління 

охороною праці на виробничому рівні; 

– зміцнення позиції та підтвердження вагомого статусу служб охорони праці 

щодо прав і повноважень працівників цих служб, їх підпорядкування 

безпосередньо керівникові та прирівнення до основних виробничо-технічних 

служб підприємства, необхідність створення служб охорони праці як на 

підприємствах, так і в усіх органах управління, включаючи місцеві державні 

адміністрації; 

– визначення вагомого місця та ролі колективного договору підприємства у 

вирішенні завдань охорони праці, забезпечення прав і соціальних гарантій 

працівників; 

– формування системи загальнообов'язкового державного соціального 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності; 
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– встановлення порядку створення в Україні власної нормативної бази з 

питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища згідно з вимогами 

сьогодення, із урахуванням ринкових перетворень та необхідності 

забезпечення єдиних державних нормативів з охорони праці на рівні, не 

нижчому від міжнародних стандартів; 

– визначення курсу на забезпечення неперервного якісного навчання 

населення з питань безпечної життєдіяльності та охорони праці, 

впровадження в усіх навчальних закладах системи освіти відповідної 

дисципліни; започаткування підготовки спеціалістів з охорони праці у 

технічних вузах країни; 

– поширення принципів демократизму і гласності на сферу охорони праці, 

закріплення за відповідальними посадовими особами всіх рівнів та 

роботодавцями обов'язків щодо надання населенню країни або відповідного 

регіону вичерпної інформації про стан умов і безпеки праці, причини аварій, 

нещасних випадків, профзахворювань та про вжиті профілактичні заходи; 

– забезпечення активної участі професійних спілок та інших громадських 

формувань у роботі щодо покращення охорони праці, створення 

можливостей щодо формування нових громадських інституцій: комісій з 

питань охорони праці підприємства, уповноважених трудового колективу з 

цих питань. 

 

 

6.2 Освітлення 

 

Природне  освітлення  здійснюється  за  допомогою  вікна,  площа  якого 

Складає S = 2,5*1,5 = 3.75м
2 
та являється боковим освітленням. 

 

Штучне  освітлення  здійснюється  за  допомогою  світлодіодних  ламп білого 

світіння.  

     Робота за дисплеєм ПЕОМ за розрядом зорових робіт відноситься до III  
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розряду.  При  загальному  висвітленні  освітленість  робочого  місця  

повиннастановити від 200 до  400 лк. 

     При штучному освітленні нормуються: 

–  Е(лк) - найменша припустима освітленість; 

–  М - показник дискомфорту; 

–  Кп(%) - коефіцієнт пульсації освітленості. 

     Перевіримо  відповідність  нормам  фактичних  параметрів  штучного 

освітлення в приміщенні. Номінальний світловий потік лампи білого світіння  

ЛБ-40Фл = 3120 лм. 

     У приміщенні застосовуються світильники, у яких встановлені 2 лампи. 

Висоту підвісу світильника визначимо з формули: 

 

                       (6.1) 

 

H - висота приміщення, м;   

hc- висота світильника, м;  

hn- відстань відстелі до підвісу, м;  

hp- висота робочої поверхні, м. 

Для розглянутого приміщення: H = 2,7 м; hc= 0,2 м; hn= 0,18 м; hp= 0.7 

м.звідси: 

 

h = 2,7 - 0,2 – 0,18 – 0,7 = 1,62 м.               

 

Світильники розташовані в 1 ряд. Відстань між світильниками 2 метра, 

відстань від ряду до стіни 0,8 метра. Приміщення має наступні габарити: 

довжинаA = 3.5 метрів,ширина B = 2.5 метрів. 

Визначимо  освітленість  у  робочій  точці.  Для  розрахунку  загальної 

рівномірної освітленості при горизонтальній робочій поверхні використаємо 

метод  коефіцієнта використання світлового потоку. Розрахункова формула для 

світлового потоку світильника має вигляд: 
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       (6.2) 

 

N - число світильників у приміщенні, N = 2*2=4; 

n - коефіцієнт використання світлового потоку; 

Фл - світловий потік ламп; 

Кз - коефіцієнт запасу, Кз = 1.5; 

Z - коефіцієнт нерівномірності; 

S - площа приміщення; 

E - освітленість, створювана всіма світильниками. 

Звідси  одержуємо  формулу  для  розрахунку  освітленості  на  робочому 

місці: 

 

                        
      

      
        (6.3) 

 

Коефіцієнт використання світлового потоку залежить від: 

ККД, кривій розподілу сили світла світильника; 

Коефіцієнта відбиття стеліRс і стінRс; 

Висоти підвісу світильниківhп; 

Показник освітлення приміщення обчислимо за формулою: 

 

                      
   

      
          (6.4) 

 

i = ( 3.5 * 2.5) / (1,62 * (3.5 + 2.5) ) = 0.9       

Нам відомо, що стеля й стіни пофарбовані в світло-блакитний і світло-сірий 

кольори. Приймаємо:  

 

Rп= 50%, Rс= 30%. 
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Звідси: n = 42%. 

 

Фактична  освітленість  на  робочому  місці  становить 363.05 лк,  що 

відповідає вимогам доI II розряду зорової роботи. Можна зробити висновок, що 

для роботи з дисплеєм цілком достатньо існуючих джерел світла. 

 

 

 

6.3 Шум і вібрація 

 

Джерелом  шуму  в  приміщенні  є  комп'ютер.  Кулери  комп'ютера  є 

сучасними і мають низький рівень шуму за рахунок нового під шипника зі 

самостабілізуючимся тиском рідини(SSO2). Згідно технічній документації шум 

обумовлений кулером в блоці живлення складає7-12 дБ, кулером процесора – 7–

12  дБ,  загальний,  –  20 дБ.   

    Враховуючи  незначний  рівень  шуму  від персонального  комп'ютера  та  

незначний  рівень  фонового  шуму  від  іншого устаткування  –  сумарний  рівень  

шумового  забруднення  приміщення  не перевищує максимально допустимий 

рівень коригованої звукової потужності і складає не більше      50 дБ. 

     При  роботі  з  персональним  комп'ютером  в  робочому  приміщенні 

значення характеристик вібрації на робочих місцях не повинна перевищувати 

допустимих значень. 

 

6.4 Випромінювання 

 

 

У приміщенні відсутні інфрачервоні, ультрафіолетові та електромагнітні 
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випромінювання,  бо  усі  монітори  ПК  вироблені  на  основі OLED матриці,  

підсвітка  якої  здійснюється  за  рахунок  органічних  світлодіодів,  що  не  має 

сильного електромагнітного випромінювання і сертифіковані в Україні. 

 

 

6.5 Вимоги до безпеки 

 

 

Технічні заходи із запобігання електротравм від контакту з нормально 

струмовідними елементами електроустаткування 

-  електромережа в приміщенні розведена в спеціальних каналах стін і підлоги; 

-  величина напруги мережі380 х 220В(міжфазна лінійна і фазна); 

-  всі нормально струмовідні елементів(в першу чергу електричні дроти)  

вкриті ізоляційними матеріалами; 

 -  в  джерелі  безперебійного  живлення  персонального  комп’ютера 

використовується  механічне  захисне  блокування,  що  забезпечує 

вимикання напруги при його відкриванні. 

Можна  зробити  висновок,  що  дане  приміщення  задовольняє  нормам 

електробезпеки для встановлення ПК. 

 

 

 

 

6.6 Оцінка пожежної безпеки приміщення 

 

 

У  приміщенні,  що  розглядається,  можуть  горіти:  вироби  з  дерева,  

пластмас,  тканини  і  паперу,  ламінат.  Горючі  рідини,  пил  та  волокна  у 

приміщенні  не  використовуються  і  не  виділяються,  тому  воно  відноситься,  
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відповідно  до  нормативної  документації,  до  зони  П-ІІа  і  до  категорії 

пожежної небезпеки В. Ймовірними  причинами  виникнення  пожежі  можуть  

бути  несправна робота  електрообладнання (кабелів,  розеток),  короткі  

замикання  внаслідок виходу  з  ладу  чи  експлуатації  несправного  

електроустаткування (ПЕOМ, периферійних пристроїв), порушення правил 

протипожежної безпеки тощо. 

     Експлуатація  ліній  електромережі  практично  повністю  унеможливлює 

виникнення електричного джерела загоряння в наслідок короткого замикання  

та  перевантаження  проводів,  а  автоматичні  вимикачі  миттєво  відключать 

ділянку мережі у разі перевантаження чи замикання. Застосовуються дроти з 

важкогорючою і негорючою ізоляцією. Блок живлення комп’ютеру оснащений 

автоматичним вимикачем у разі перевантаження чи стрибка напруги у мережі. 

      Комплекс заходів для своєчасного попередження пожеж у приміщенні та 

оперативного реагування у разі їх виникнення: 

– заборона використання відкритого вогню у приміщенні; 

– автомати на кожній ланці мережі для запобігання перевантаження та 

замикання; 

– обов’язковий інструктаж персоналу з питань охорони праці; 

– зокрема, правила пожежної безпеки у приміщеннях з ЕОМ; 

–  наявність  системи  автоматичної  пожежної  сигналізації  з  димовими 

пожежними оповіщувачами; 

– ступінь вогнестійкості будівлі, у якій розташовано приміщення – II; 

– наявність шляхів евакуації при виникненні пожежі; 

– призначення особи, відповідаючої за пожежну безпеку; 

– розміщення схеми евакуації людей при пожежі і ознайомлення з нею 

персоналу. 

     Приміщення має один вихід, оскільки в ньому працює менше 25 чоловік.  

Будинок має два виходи – головний і запасний. Коридор між приміщеннями 

має два виходи на різні сходи, одні з яких ведуть до головного виходу, а другі – 

до спеціального евакуаційного виходу. 
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     Для гасіння пожежі кожна кімната обладнана ручними вуглекислотними 

вогнегасниками  ВВК-1,4.  У  загальному  коридорі  встановлені  пінні 

вогнегасники ВВП. Призначена особа, що відповідає за дотримання персоналом 

вимог  пожежної  безпеки.  Розроблено  план  евакуації  персоналу  і  найбільш 

коштовного  устаткування (майна). Співробітники  ознайомлені  з  порядком  і 

планом евакуації під розпис.  

Можна зробити висновок, що шляхи евакуації з приміщення повністю 

відповідають нормам. 

 

6.7 Методи захисту користувачів від несприятливих факторів 

 

 

Захист від ураження електричним струмом 

В електроустановках змінного і постійного струму захисне заземлення та 

занулення забезпечують захист людей від ураження електричним струмом при 

дотику до металевих неструмоведучих частин, можуть опинитися під напругою в 

результаті пошкодження ізоляції. Занулення - це навмисне електричне з'єднання з 

нульовим захисним провідником металевих неструмоведучих частин, які можуть 

опинитися під напругою. Занулению підлягають металеві частини 

електроустановок, доступні для дотику людини і не мають інших видів захисту. 

Занулення виконується з'єднанням металевих частин із заземленою точкою 

джерела живлення за допомогою нульового захисного провідника, при цьому в 

ланцюзі нульового провідника не допускається установка вимикачів, рубильників, 

тобто повинна бути забезпечена безперервність ланцюга від кожного корпусу 

електрообладнання до заземленої нейтралі джерела живлення захист людини від 

ураження електрострумом в мережах з аземленіем здійснюється тим, що при 

замиканні однієї з фаз на занулення елемент машини в ланцюзі цієї фази виникає 

струм короткого замикання, який впливає на струмовий захист (плавкий 
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запобіжник, автомат), в результаті чого відбувається відключення аварійної 

ділянки від мережі. 

Захист від статичної електрики 

Для захисту від статичної електрики необхідно виконувати наступні вимоги: 

– забезпечити рухливість повітря в приміщенні не вище 0.2 м /сек; 

– при провітрюванні приміщення користувачі в ньому мають бути відсутні; 

– забезпечити регулярне проведення вологого прибирання; 

– покриття підлог має бути антистатичним; 

– повинні бути в наявності нейтралізатори статичної електрики. 

Найбільш ефективним способом нейтралізації статичної електрики є застосування 

нейтралізаторів, що створюють поблизу наелектризованого діелектричного 

об'єкта позитивні і  негативні іони. Розрізняють декілька типів нейтралізаторів: 

– коронного розряду (індуктивні і високовольтні); 

– радіоізотопні; 

– комбіновані; 

– аеродинамічні. 

Нейтралізатори радіоізотопного і аеродинамічного типів використовують у 

вибухонебезпечних виробництвах. Індукційні нейтралізатори застосовуються в 

випадках, коли їх можна розташувати дуже близько до наелектризованої 

матеріалу (20 мм. та менше). Крім того, вони не ліквідують заряд 

повністю; залишкова щільність зарядана матеріалі може досягати 5х10
-6 

Кл/м
2
. Високовольтні нейтралізатори високоефективні, і їх робота не 

залежить від величини заряду на матеріалі. 

Захист від ультрафіолетового випромінювання 

Для ослаблення ультрафіолетового випромінювання не обходимо 

використовувати в приміщенні, де встановлена обчислювальна техніка, 

люмінесцентні лампи потужністю не більше 40 Вт; стіни в обчислювальному 

центрі повинні бути побілені звичайної побілкою, або побілкою з додаванням 
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гіпсу; одяг персоналу - фланель, поплін; повинні використовуватися окуляри 

"Стінглас" зі скла товщиною 2 мм з додаванням свинцю. 

Захист від випромінювання електромагнітних полів низьких частот 

Захист від випромінювання електромагнітних полів низької частоти 

відбувається вибором  відстані від екрану монітора, тривалості роботи з 

комп'ютером і екрануванням. добова тривалість роботи з комп'ютером не повинна 

перевищувати 4 години. Забороняється  працювати при знятих зовнішніх кожухах 

(корпусах) персональних комп'ютерів. Забороняється розташовуватися від екрану 

на відстані, меншій довжини витягнутої руки. 

 

Освітлення робочого місця 

Приміщення повинні мати природне і штучне освітлення. Віконні отвори 

повинні мати регульовані жалюзі або фіранки, що дозволяють повністю закривати 

віконні прорізи. завіси слід вибирати одноколірні, що гармоніюють з кольором 

стін, виконані з щільної тканини і шириною в два рази більше ширини віконного 

отвору. Для додаткового звукопоглинання завіси слід підвішувати в складку 

на відстані 15-20 см від стіни з віконними прорізами. Робочі місця по відношенню 

до світлових прорізів повинні розташовуватися так, щоб природне світло падало 

збоку, переважно - зліва. Норма освітленості 400 Лк для загального освітлення в 

приміщенні забезпечена. Для виключення виникнення відблисків екран монітора 

повинен бути покритий покриттям антивідблиску. При його відсутності необхідно 

використовувати екрани і фільтри, що забезпечують усунення відблисків і 

підвищення контрастності зображення. найкращими характеристиками 

мають фільтри "повного захисту", що складаються з 3-5 антивідблисків шарів, 

яка поглинає шару і проводить металізованого шару. 

Однак найбільш поширеними є більш прості фільтри, які діляться на кілька типів: 

– з нейлонової сітки (підвищують контрастність при зменшенні 

загальної яскравості зображення); 
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– скляні із заземленням (імовірно знімають електростатики, підвищують 

контрастність зображення і зменшують фронтальне електромагнітне 

випромінювання); 

– з нейлонової сітки з графічним покриттям і заземленням 

(Підвищують контрастність і знімають електростатики). 

     З цього можна зробити висновок що використовувані методи і способи захисту 

від впливу небезпечних і шкідливих факторів і дотримання ергономічних вимог 

забезпечують безпеку розробника і користувачів. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В результаті виконання бакалаврської роботи була розроблена система 

автоматизації житлового приміщення на основі бездротових технологій передачі 

інформації.  

У роботі було розглянуто принципи, стандарти і протоколи побудови 

подібних систем, а також технології, що використовуються для їх створення. Був 

зроблений глибокий аналіз сучасних систем і вибрано підходящий варіант. Були 

показані варіанти реалізації системи, здійснено порівняння, виявлено переваги та 

недоліки цих варіантів. 

Незважаючи на це, процеси стандартизації та глобалізації почалися 

порівняно недавно й на даний час існує безліч однотипних рішень, але з різною 

реалізацією, зав'язаною на виробників та їх технології. Завдяки зацікавленості 

основних гравців ринку в розвитку системи 

Розроблена модульна автономна система з можливістю підключення з 

стороннього пристрою.  

Написана програмна частина для управління системою "Розумний дім". 

«Розумний» будинок та інтеграції в неї своїх пристроїв і сервісів, з'явилися 

зрушення у бік популяризації технології та спільна зацікавленість у ній як 

покупців, так і виробників. 

Незважаючи на певний перелік недоліків, «Розумний» будинок з високою 

вірогідністю займе своє місце у сфері побутової електроніки і перейде з розряду 

рідкостей в повсякденність. Цьому сприяють і появи простих і функціональних 

контролерів сімейства Arduino та підвищення обчислювальної потужності 

мобільних пристроїв. 

Отже, «Розумний» будинок надає своїм користувачам такі переваги як: 

 підвищення комфорту проживання;  

 єдиний інформаційний простір; 

 автоматизація рутинних процесів.  
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Для виробників, крім комерційної вигоди, це також спосіб залучити 

користувачів в свою екосистему. Однак поки «Розумний» будинок так і 

залишається системою для багатих або ж технічно підготовлених людей.  

Незважаючи на позитивні тенденції в сфері, залишилася потреба в 

недорогому і вільному варіанті реалізації, який кожен зможе налаштувати під свої 

потреби не володіючи технічними навичками і який зможе працювати з більшістю 

вже створених пристроїв і контролерів.  

У роботі були запропоновані основні елементи системи, їх конструктивна 

характеристика та електрична схема пристроїв. Особливості проектування та 

реалізації досвідченого зразка з працюють основними функціями за скетчів для 

функціонування. 

Система виконана на основі мікроконтроллерів ATmel, а також на WiFi 

модулях ESP8266 та інших елементах.  

Розроблено програмно забезпеченню модулів системи і програми 

віддаленого доступу.  

В роботі розглянуті  також питання охорони праці, а саме:  

 аналіз умов праці, виявлення небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів,  

 аналіз і розрахунок системи кондиціювання, заземлення приміщення, в 

якому буде проводитися прилад. 

Результати даної оботи можуть бути використані для розгортання системи з 

контролем кліматичних параметрів і енергоспоживання як в звичайному будинку, 

так і в спеціалізованих приміщеннях з більш жорсткими вимогами до 

мікроклімату середовища (серверні, аранжереі, тощо). 
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