
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології»

161

УДК: 631.22

ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТЛЕНІСТЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК»

Строкань О.В.1, к.т.н. е-mail: oksana.strokan@tsatu.edu.ua
Верещага Ю.В.1 е-mail: codefergal@gmail.com
1Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Мотороного

Актуальність досліджень та постановка проблеми. В наш час інженерне
оснащення приміщень різного призначення неухильно ускладнюється, і зростає
кількість технічних пристроїв, що беруть участь у формуванні середовища у цих
приміщеннях. Управління такою сукупністю пристроїв вручну стає більш складним
і небезпечним. Вирішити ці питання покликана нова технологія «Розумний
будинок» на базі технології Інтернет речей [3, 4]. Найважливішою підсистемою
системи «Розумний будинок» є підсистема управління освітленням. Така система
дозволяє автоматично регулювати рівень освітлення у будівлі, а також вимикати
освітлення в разі необхідності. Існуючі на ринку системи, здатні виконувати описані
вище завдання, зазвичай високовартісні, нагромадженні різноманітними
функціональними можливостями, що може викликати утруднення використання
таких систем там, де необхідно управляти тільки освітленістю. Тому виникає
необхідність створення нової мобільної підсистеми управління освітленістю, яка
буде входити до інтелектуальної системи «Розумний будинок», і яка за рахунок
регулювання стану освітленості у приміщенні дозволить зменшити затрати
електроенергії.

Основні матеріали дослідження. Інтелектуальні системи «Розумний
будинок» являють собою складні системи, до складу яких входить технічне і
програмне забезпечення. В якості технічного забезпечення використовуються
різноманітні пристрої, якими облаштовані сучасні будівлі [4]. Програмне
забезпечення покликане здійснювати контроль і управління цими пристроями.

Найважливішою підсистемою системи «Розумний будинок» є підсистема
управління освітленням. Така підсистема дозволяє автоматично регулювати рівень
освітлення у будівлі, а також вимикати освітлення в разі необхідності.

Підсистема управління освітленістю здатна:
– управляти роботою функціональних елементів;
– вмикати і вимикати приводи електромоторів;
– здійснювати стеження за обладнанням;
– формувати аварійні сигнали: контроль вентиляції, контроль опалення,

контроль освітлення і т.д.
Підсистема управління освітленням інтелектуальної системи «Розумний

будинок» складається з автоматизованих блоків, які виконують такі функції:
– збір інформації датчиків;
– моделювання стану системи;
– прийняття рішення щодо видачі управляючих впливів на датчики;
– видача управляючих впливів на датчики.
Окрім включення підсистеми управління освітленістю до складу системи

«Розумний будинок» також входить підсистема моніторингу мікроклімату у
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приміщенні. На рисунку 1 представлена діаграма зв’язку вхідних та вихідних
потоків інформації розроблюваної підсистеми.

Рис. 1. Діаграма зв’язку вхідних та вихідних потоків інформації підсистеми

Система приймає вхідну інформацію з датчиків руху, температури та вологості,
отримані значення пересилає до мікроконтролеру, а він, в свою чергу активізує
відповідні виконавчі пристрої.

Дані про стан в середовищі служать основою для видачі управлінського впливу
на виконавчі пристрої – якщо температура та/або рівень вологості досягли заданого
максимального значення, включається кондиціонер. При досягненні вказаних
параметрів мікроклімату заданого мінімального значення кондиціонер
відключається. У випадку переміщення користувача в межах дії датчика руху,
останній активізується і передає дані на мікроконтролер. При активізації інших
датчиків робота системи відбувається аналогічно. Мікроконтролер опрацьовує
отриману від датчиків інформацію і, відповідно до умов та місця перебування
користувача, визначає, місце вмикання або вимикання світла; при зміні режиму
доби активізується фоторезистор і подаються сигнали на розсування чи закриття
жалюзі тощо.

Вихідними даними для системи є управлінські впливи на виконавчі пристрої  –
включення/відключення; звукове сповіщення; звітність (в електронному вигляді і, за

Підсистема управління
мікрокліматом

Датчик
температур

Датчик
вологості

Датчик
руху

Фото
резисто

Підсистема управління

Мікроконтролер

БД
нормованих

даних

Поточне значення
температури

Поточне
значення
вологості

Управлінський
вплив на виконавчі

пристрої

Вкл.

Викл.

БД
поточних
значень

Звіт

Дата

Значення
параметру

освітленням



Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології»

163

бажанням користувача, паперовому вигляді); оновлена база даних поточних значень
параметрів стану середовища у приміщенні.

Усі вхідні і вихідні дані автоматично зберігаються в базі даних.
Головними користувачами системи управління пристроями «Розумний

будинок» є:
– адміністратор;
– клієнт;
– мікроконтролер;
– підсистема управління мікрокліматом;
– виконавчі пристрої.

Рис. 2. Діаграма варіантів використання системи

Адміністратор відповідає за супровід програмного забезпечення підсистеми та
управління базою даних. Клієнт слідкує за роботою програмного забезпечення,
формує статистичні звіти станів середовища у приміщенні та датчиків у приміщенні.
Мікроконтролер виконує команди, отримані від веб-сервісу; здійснює відправку
поточного стану на веб-сервіс, якщо надійшов запит, і ,відповідно до прийнятого
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рішення по змінні стану середовища, надсилає на виконавчі пристрої управляючі
впливи.

Апаратна частина розроблюваної підсистеми складається із сукупності
взаємопов’язаних пристроїв: вимірювальних датчиків, виконавчих пристроїв та
мобільного пристрою (рис. 3).

Рис. 3. Апаратна реалізація підсистеми

Головним елементом схеми є мікросхема мікроконтролера (1). Також до складу
схеми входять: реле (2), датчик руху (3) та модуль з фото резистором (4).

Реалізацію поставленого завдання виконуємо за допомогою мікроконтролерної
платформи NodeMCU V3 (рис. 4). NodeMCU являє собою плату розробника на базі
чіпа ESP8266. Ця плата може з’єднувати фізичний об’єкт (реле, лампочки, датчики
тощо) з мережею Інтернетом.

Рис. 4. Мікроконтролерна платформа NodeMCU V3

В якості датчика руху приймемо інфрачервоний датчик руху для Arduino [5].
Цей датчик дозволяє виявляти рух людини або домашньої тварини на відстані до 7
метрів (можна регулювати). Має два входи живлення (+5 В і Земля) і один цифровий
вихід, за яким можна знімати дані. Якщо перешкод немає - на ньому буде високий
рівень (3.3В), якщо є – низький (0В). Аналогово-цифровий модуль датчика

1

3

4

2



Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології»

165

освітлення на основі фоторезистора GL5528 [6] підключається до мікроконтролерів.
Поріг чутливості датчика можна встановлювати вбудованим потенціометром в
широких діапазонах – від слабо-фонового світла і до спрацювання тільки на прямі
сонячні промені.

Для забезпечення Wi-Fi зв’язку з мобільним пристроєм застосуємо модуль
ESP-01 - найпопулярніший модуль серії ESP8266.

Підсистема управління освітленістю системи «Розумний дім» має у своєму
складі датчики, контролер і сенсори, які передають інформацію на пристрій
управління, який в подальшому після опрацювання інформації передає управляючі
впливи на виконавчі механізми. Дана підсистема працює в автоматичному режимі,
але існують дані, які необхідно повідомити користувачеві. Для цього
використовується інтерфейс користувача, реалізований як мобільний додаток.

Висновок. Запропонована підсистема управління освітленням входить до
складу інтелектуальної системи «Розумний будинок» і призначена автоматично
регулювати рівень освітлення у будівлі, а також вимикати освітлення в разі
необхідності. Всі дані поточних і заданих значень контрольованих параметрів
зберігаються у базі даних з прив’язкою до реального часу (дата, час)і користувач
має змогу вивести статистичні дані за певний період часу на монітор або
роздрукувати звіт.
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