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Тема: Співпраця електричних схем та програмованих датчиків. 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення понять електричних схем та програмування 

датчиків. Можливості поширення загального розвитку в професійному 

напрямку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

Ера цифрових технологій не перестає обдаровувати все новими і новими « 

розумними » пристосуваннями. Якихось 27 років тому люди з подивом дивилися 

на перші моделі смартфонів. Тепер на зміну боязким спробам зробити своє життя 

комфортнішим прийшли сміливі інновації. 

Система розумний будинок якраз з такої категорії. Smart Home дозволяє 

звільнити користувачів від левової частки побутових проблем і надати 

можливість зосередитися на більш нагальних цілях і завданнях. Наприклад, хто 

відмовиться, повернувшись з роботи, виявити гарячий чайник або їжу свіжого 

приготування? Правильно, ніхто. 
 

Розумний будинок – безмежні 

можливості на службі людства 

Що таке розумний будинок і звідки 

взялося це восьме чудо світу? Тут все 

просто. Вперше про систему « Smart 

Home » заговорили на заході. Коли 

технологія досягла вітчизняних берегів, 

ми дізналися про неї з перекладних 

джерел. А smart в перекладі з 

англійської – розумний. 

Незважаючи на існуючу в широких 

колах думка, розумна квартира – не 

просто житлова площа, нафарширована 

електронікою. Це ціла інфраструктура, 

що перетворює середньостатистичну 

житлову площу в автономну екосистему. 

Другий за важливістю питання, який 

займає розум людини, вперше почула 

про подібну дивину &ndash; що входить 

в розумний будинок і чому він настільки 

затребуваний? Тут теж немає ніякого 

секрету. Smart Home цінують за те, що 

він здатний: 



 регулювати опалення та водопостачання; 

 забезпечувати охорону і відеоспостереження; 

 захищати від потопу або пожежі; 

 підтримувати потрібний рівень вологості; 

 управляти побутовими приладами. 

     І це лише мала дещиця того, що може розумний будинок. Вся концепція 

спрямована на створення зони комфорту там, де людина проводить більшу 

частину свого життя. Smart Home – оазис тепла і спокою посеред океану 

труднощів і моря хвилювань. 

Як працює система розумний будинок? 

     В основу функціонування комплексу покладено принцип ієрархії. Головна 

частина структури – контролер. Вузол забезпечує злагоджену роботу пристроїв, 

стежить за виконанням складних сценаріїв і підтримує зв'язок між учасниками 

ланцюга. 

      Щоб запобігти небажаному подія, в підпорядкуванні контролера є різні 

датчики. Вони сигналізують про виникнення задимлення, протікання або будь-

який інший проблеми, яка загрожує цілісності житла. 

     Крім цього, розрізняють такі складові системи розумного будинку як: 

 Виконавці. Група механізмів, що відповідає за виконання команд 

системи, яка формує їх на підставі показань датчиків. 

 Пристрої управління. Прилади, що сприяють комфортному користуванню 

розумним будинком. 

 Інтегроване обладнання та веб-сервіси. До даної групи належать 

відеокамери, мультимедіа, периферія. А також пульти дистанційного 

керування, що полегшують процес взаємодії. 

     Кожен пристрій запрограмовано як на передачу, так і на прийом сигналу. 

Якщо якесь пристосування виходить з ладу, його функції бере на себе інший 

учасник системи. 

Розумний будинок: технології на межі фантастики 

     Комплектація Smart Home в кожному окремому випадку може відрізнятися 

за багатьма параметрами. Однак, якщо розглядати основні вимоги до змісту 

системи, то в ній обов'язково буде присутній набір базових технологій: 

1. РОЗУМНЕ ОСВІТЛЕННЯ. Включення світла з бавовни або при 

наявності руху, здійснюється за допомогою розумних ламп, диммерів і 

датчиків. 

2. АВТОМАТИЗАЦІЯ. Практично всі операції, запрограмовані на 

виконання, здійснюються без участі людини. 

3. РОЗУМНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ, 

КОНДИЦІОНУВАННЯ, ОПАЛЕННЯ. Відключення води при 

виникненні течі – одна з тисяч можливостей технології. 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ. Тут мається на увазі не тільки особиста, а 

також інженерна безпеку приміщення. 

5. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІТЬМИ, ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ І 

ДОМАШНІМИ ВИХОВАНЦЯМИ.В рамках даної технології 

розглядають радіоняню, відеоспостереження, сповіщення про вчинення дій 

і багато іншого. 



Здатність змусити побутову техніку, мультимедіа та навіть меблі, стати 

ефективною ланкою системи – ще одна дуже корисна технологія, що входить в 

структуру розумного будинку. 

    РОЗСУД: чи є недоліки в системі розумного будинку 

    Незважаючи на всю зручність і функціональність розумного будинку, 

система все ж не позбавлена певних недоліків. У чому ж вони полягають? У 

відсутності єдиного стандарту. Що фахівці мають на увазі під єдиним 

стандартом? А то, що поки немає спільного пристрою, здатного управляти 

різними складовими. Як вирішити проблему? 

     Все геніальне просто. Вихід у використанні протоколів – Z-Wave і ZigBee. 

Обидва цифрових продукту були спеціально адаптовані для домашнього 

використання. Спеціалізуються ці протоколи на безпеки та забезпеченні 

функціонування системи розумного будинку. Крім цього, застосування 

протоколів: 

 виключає виникнення збоїв в роботі; 

 зменшує кількість перешкод; 

 полегшує процес монтажу; 

 спрощує подальше обслуговування. 

     Стало бути, якщо підійти до ідеї Smart Home, з раціональної точки зору, то 

недоліків у ній немає і бути не може. 

    Чи є життя без розумного будинку? 

     Були часи, коли люди прекрасно існували без пральних машин, 

мікрохвильових печей і пилососів. Але освоївши ефективне доповнення до 

щоденної рутини, навряд чи існує людина, яка з доброї волі відмовиться від 

усього цього. 

    Ось так і з системою розумного будинку. Відчувши одного разу комфорт на 

собі, користувачі вже не зможуть обійтися без таких звичних для них 

зручностей. Тим більше що комплекс Smart Home – колосальна економія: 

 електроенергії; 

 водних ресурсів; 

 грошових коштів; 

 здоров'я користувача. 

     Програмування техніки вбереже оселю від пожеж, потопів, проникнення 

зловмисників і багатьох інших бід. 

     Для тих, хто хоче вже зараз створити в своєму будинку острівець спокою і 

безпеки, компанія Bron готова взяти на себе завдання по підбору, монтажу та 

гарантійному обслуговуванню системи розумний будинок. Від вас потрібно 

тільки бажання змінити своє життя на краще. 

 

 Питання для самоперевірки: 
1. Що таке програмування? 

2. Що таке датчики? 

3. За рахунок чого відбувається співпраця датчиків?  

4. Де використовуються датчики? 

 

Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в будь-

який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № групи 
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