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Анотація 

Запропоновано автоматизовану систему  управління житлом, яка включає в себе: аналіз мікроклімату 

житлового приміщення, можливість регулювання кліматичних  умов до оптимального стану, а також, охоро-

ну приміщення від зовнішнього проникнення. 

Ключові слова: мікроклімат, регулювання мікроклімату, охоронна система, контроль доступу, розумний 

дім. 

 
Abstract 

An automated control system housing, which includes an analysis of the microclimate of the dwelling, the ability to 

regulate climate conditions to the optimum state, as well as the protection of the premises from outside penetration, is 

presented. 
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Вступ  

Розумний будинок - це комплексна система управління сучасним будинком. Всі системи, що за-

стосовуються в комплексі інтелектуальної автоматизації, слугують для керування інженерними сис-

темами в розумному будинку, вони дозволяють споживачеві централізованого задавати комфорт для 

себе: освітлення в кімнаті, вологість, температуру в різних зонах, і, що важливо, забезпечувати свою 

безпеку. 

Метою даної роботи є розробка автоматизованої системи управління житлом, що включає в себе 

регулювання мікроклімату приміщення та його охорону від зовнішнього проникнення. 

 

Результати дослідження 

В системі безпеки інтелектуального будинку найважливіший і дорогий компонент – система охо-

рони. Проектування такої охоронної системи передбачає оснащення житла сигнальними елементами, 

які повинні контролювати всі можливі шляхи несанкціонованого проникнення на об'єкт. Пристрої 

виявлення дозволяють зафіксувати переміщення людей через дверні та віконні прорізи, через ка-

налізаційну систему та огорожу. Оповіщувачі також проінформують про спроби руйнування стін і 

перекриттів [1]. 

Для того щоб користувач міг потрапити у приміщення з встановленим режимом охорони розроб-

лено такий алгоритм спрацювання кодового замка. Відкриття вхідної двері подає сигнал на пульт 

охорони і очікується введення пароля з клавіатури, що встановлена всередині приміщення. Якщо 

протягом 30 секунд пароль не введено, або тричі введено невірно - на місце їде чергова машина дер-

жавної служби охорони (ДСО). Якщо пароль введено вірно – об’єкт знімається з охоронного режиму 

до його наступного включення. Для встановлення охоронного режиму користувач має натиснути 

кнопку ввімкнення на клавіатурі. 

Натискання на кнопку активації охоронної системи приводить давачі в активний стан, тобто вони 

фіксують порушення охоронного контуру при їх наявності. Сигнали з давачів передаються на ППКО 

(централь) де, згідно закладеної програми, виконується сповіщення власника за допомогою SMS, а 

також вмикання звукової сирени. При натисканні тривожної кнопки, згідно заданого алгоритму, сиг-

нал передається на централізований пульт (ДСО) і на місце злочину за визначний термін (від 1 до 10 

хвилин) прибуває чергова машина ДСО. При натисканні тривожної кнопки звукові сигнали не акти-

вуються. Кнопка активна навіть коли централь не знаходиться у режимі охорони об’єкту. 

Внутрішнє середовище приміщення, що проявляється у великій кількості факторів впливу на лю-

дину, називається мікрокліматом приміщення [2]. До комплексу мікрокліматичних умов, що виявля-



  

ють найбільш відчутний фізіологічний вплив на людину, відносять теплові умови в приміщенні й 

склад внутрішнього повітря.  

Регулювання мікроклімату в приміщенні відбувається за допомогою зміни температури припливу 

за рахунок регулювального триходового клапана, установленого у водяному контурі повітронагрівача 

(калорифера). Функціональна схема розглянутого контуру регулювання наведена на рисунку 1. 
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Рис.1 – Функціональна схема контуру регулювання 

 

Розроблена автором система керування мікрокліматом основана на ПІД-законі регулювання. Якщо 

температура в приміщенні перевищує температуру, задану оператором, то контролер подає керуючий 

сигнал на закриття клапана убік джерела теплопостачання й відкриття на перемичку. У холодний 

період року встановлюється нижня межа закриття клапана в межах 3–7 % від максимального, щоб не 

допустити заморожування калорифера. При зниженні температури в приміщенні подається сигнал на 

зменшення витрати води по перемичці й збільшення від теплоджерела.  

Проектування автоматизованої охоронної системи проводиться в інтегрованому середовищі роз-

робки програмного забезпечення систем автоматизації технологічних процесів від рівня приводів і 

контролерів до рівня людино-машинного інтерфейсу - Siemens TIA Portal. 

 

Висновки 

Запропонована автором в даній роботі концепція побудови автоматизованої системи управління 

житлом дозволяє без значних проектних зусиль реалізувати її на сучасному обладнанні фірми Сіменс 

і забезпечити комфортні умови для життя у будинку. 
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