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Група № : 33 

Урок № : 5 

Тема уроку: Роботизована система розумний дім 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про роботизована система розумний 

дім 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

В основі розумних будинків лежить операційна система multi-room, а усі 

електроприлади пов’язані між собою функціонально та об’єднані у домашню 

мережу з виходом в інтернет. Керувати ними можна за допомогою пульту, 

дисплею, ПК або смарфону. Система мульти-рум аналізує параметри 

всередині приміщення, а за допомогою кількох клавіш можна налуштувати 

роботу приладів «під себе». 

Як давно виникло поняття «розумний дім»? 

Зі сторінок фантастичних оповідань поняття розумного дому виринуло у 

XX сторіччі. До створення системи дистанційного керування доклав руку 

Нікола Теста, а перша система електронної автоматизації називалась 

«домашній комп’ютер Эхо IV», яка у 1966 році стала першим аналогом 

«розумного дому» 

Термін «розумний будинок» у 1984 році вигадала та ввела у вжиток 

Американська Асоціація Забудовників. Саме тоді почався спад цін на 

електроприлади, що уможливило будівництво офісів з високою 

функціональністю. Нарикінці XX століття почали з’являтися інтелектуальні 

побутові прилади і нові мультимедійні технології керування ними. 

 

Що входить у це поняття? 

До системи «Розумний дім» входять такі компоненти: 

 Центр керування (у вигляді планшету або консолі), що записує та 

інтерпритує дані з датчиків. 



 Датчики руху, диму, затоплення, відкриття вікон або дверей, освітленості, 

вологості, температури. 

 Автоматичні водяні крани. 

 Терморегулятор для батарей. 

 Зчитувачі показників лічильників. 

 Відеодомофон. 

 Інколи також — голосові помічники. 

Які основні стартапи та компанії в Україні займаються технологіями 

смарт-будинків? 

CLAP — українська компанія на чолі з Олександром Поймановим. 

Розробкою усіх систем та їх деталей займаються у Вінниці. У 2018 році 

систему почали встановлювати в кожній новобудові від Укрбуду. Першими 

проектом став ЖК «Spas Sky». На ІТ-конференції iForum у 2018 році CLAP 

були офіційними спонсорами. 

 

Фото: Clap 

Ajax Systems — компанія, що виробляє професійні системи безпеки для 

дому та офісу з 2011 року в Києві. У їхній доробках поєднуються інженерні 

інновації, власні ноу-хау та технологічний дизайн. Творці 

високотехнологічних систем відзначають, що вірять в інтернет речей та 

розумну безпеку як його основу. Офіси компанії є не лише в Україні, а й у 

США та Великобританії. 
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http://clap.ua/
https://ajax.systems/ua/


Ecoisme — система для керування витратами енергії у помешканнях та 

офісах. Система із датчиків та центрального модуля дозволяє керувати 

енерговитратами та підлаштовувати режими енергоспоживання під 

повсякденні практики та найбільш поширені сценарії використання протягом 

дня. Вона також підтримує роботу із сонячними панелями. 

uMuni — технічна платформа для організації діяльності енергосервісних 

компаній, мереж закладів, торгових і офісних центрів та інших приватних 

підприємств. Серед основних завдань програмного забезпечення та 

підключеного до нього інфраструктурного рішення — паспортизація 

будівель та енергоменеджмент. 

Як використовувати ці технології для помешкань? 

Розумне світло — Освітлення вмикається та вимикається, коли людина 

з’являється або залишає кімнату. Для кожного члена родини можна 

налаштувати відповідний тип освітлення, а також запрограмувати освітлення 

для вечірки або наприклад, романтичної вечері. 

Мікроклімат — Система автоматично регулює температурний режим та 

вологість повітря у кожній з кімнат. А вентиляційна система дозволяє 

насолоджуватись свіжим та чистим повітрям. Більше жодної духоти. 

Безпека — Система автоматично перекриває газові вентилі та воду при 

витіках. Смарт-сигналізація, що повідомляє поліції про незваних гостей, а 

домофон записує повідомлення відвідувачів для господаря. 

Відеоспостереження доступне у будь-якій точці міста просто на вашому 

смартфоні. 

Комфортне пересування — Визначення траекторії пересування когось із 

членів родини та налаштування температури, музики, освітлення саме під 

нього. 

Енергоощадність — Відповідно до температури зовнішнього 

середовища регулюється температура всередині будинку. Батареї можуть 

автоматично вмикатися увечері перед сном, а вимикатися зранку. 

Розрахунки — Складання списку покупок, облік продукції в закладах через 

зчитування штрих-кодів або RFID-тег. 

Голосове управління — Розумний будинок не просто розуміє натискання 

клавіш: він ще й розпізнає ваш голос та виконує усі задачі: починаючи від 

вмикання музики, завершуючи тим, що набере для вас гарячу ванну. 

Догляд за тваринами — Двері для котиків та собачок відкриватимуться 

автоматично, а годівничка хом’яка поповниться автоматично. 

Застосування вивчених знань: 

1. За допомогою чого здійснюється магнітна взаємодія? 

2. Опишіть досліди, за допомогою яких можна виявити магнітне поле. 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 

https://ecoisme.com/
https://umuni.com/?locale=uk
mailto:yulia.pryima2000@gmail.com


Урок № : 6 

Тема уроку: Основні поняття комп’ютер ного проектування 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про  основні поняття комп’ютер ного 

проектування 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

                 Проектування — це вид виробничої діяльності, спрямованої на 

створення приладів чи систем, які відповідають технічному завданню, 

оптимально задовольняють вимоги і функціонують протягом заданого 

терміну за прогнозованих умов. Розвиток нових технологій висуває дедалі 

жорсткіші вимоги до сучасних інженерів-конструкторів. Раніше точність 

креслеників та документації, виконаних вручну за допомогою олівця, 

залежала від багатьох суб’єктивних чинників. Такі кресленики практично 

неможливо було редагувати, а проектований об’єкт міг бути далекий від 

досконалості. Сучасні інформаційні технології докорінно змінили принципи 

конструювання. Завдяки новим технологіям сфера конструювання 

розвивалася, і в результаті з’явилася окрема галузь — автоматизоване 

проектування. Стало можливим повторно використовувати раніше 

спроектовані вироби (мал. 1), легко й швидко створювати типові елементи, 

самостійно виконувати кресленики та іншу конструкторську документацію. 

Автоматизоване проектування — проектування, за якого всі перетворення  

об’єкта або алгоритму його функціонування здійснюються в процесі 

взаємодії людини та комп’ютера. Важко переоцінити значення автоматизації 

проектування для розвитку науки, техніки, народного господарства. Саме 

автоматизація проектування зумовлює можливість створення найскладніших 

технічних об’єктів. Проектування потребує значних затрат людських 

ресурсів і багато часу, а автоматизація цього процесу дозволяє значно 

підвищити продуктивність роботи інженерівпроектувальників. Наявність 

креслярської програми на персональному комп’ютері дуже полегшує роботу 

не тільки фахівців на підприємстві, а й викладачів та студентів у 

навчальному закладі. Сьогодні набули поширення такі системи 

автоматизованого проектування: Pro/ENGINEER, Solid Works, Auto CAD, 

КОМПАС 3D (мал. 2) та багато інших. їхня загальна назва — тривимірні 

системи. Проектування відбувається на рівні тривимірних моделей із 

залученням конструкторсько-технологічних 

бібліотек.                                                                                  

Застосування вивчених знань: 

1.Як відбувається розвиток робототехніки в Україні? 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


