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КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Мікроконтролер Arduino UNO R3 MEGA328P
CH340G (http://arduino.ua/ru/hardware/Mega2560)

МАТЕРІАЛИ, ХІД ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

МІКРОКОНТРОЛЕРА БУДЕ 

ВИКОНУВАТИ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ:

 моніторити показники датчика

температури;

 включати та виключати обладнання

при досягненні певної умови;

 відправляти дані до серверу бази

даних.

ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕК:

1. SPI.h

2. Ethernet.h

3. W5100

4. Stdio.h

5. String.h

6. Wire.h

1. Розглянуто системи розумних будинків.

2. Проаналізовано технічні можливості мікроконтролера arduino.

3. Проаналізовано існуючі комплексні рішення систем від компаній.

4. Встановлено, що основними недоліками існуючих систем є висока 

вартість та відсутність єдиного стандарту для модулів та датчиків  

різних виробників. 

5. Створено власну модель дистанційного керування  кліматичною 

технікою в системі розумного дому.

6. Реалізовано програмне забезпечення для роботи системи.

7. Виконано апробацію роботи системи.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: розробити систему для дистанційного керування

кліматичною технікою будинку.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
 розглянути існуючі комплексні рішення систем 

розумних будинків;

 розглянути можливості мікрокомп’ютерів та 

мікроконтролерів;

 визначити мікроконтролер та перелік

елементів, модулів для побудови системи;

 створити схему з’єднання пристрою;

 визначити спосіб передачі даних від пристрою 

до веб-серверу;

 створити алгоритм роботи пристрою;

 розробити програмне забезпечення для 

систем.

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
природні процеси змін 

стану повітря в 

помешканні та вплив на ці 

процеси побутових 

приладів, таких як 

кондиціонер та обігрівач.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:
мікроконтролер arduino та 

похідні модулі для 

побудови єдиної системи.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
аналіз для виявлення чинників, 

які впливають на зміни стану 

повітря в помешканні; 

вимірювання для визначення

поточного стану повітря; 

синтез для поєднання

компонентів у пристрій

контролю; 

уявне моделювання для 

визначення процесів та їх

вплив на стан повітря; 

екперимент для підтвердження

правильності прийнятих

рішень та висновків.

ПРАКТИЧНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ
є можливість застосування створеної

системи дистанційного керування

компонентами «розумного» будинку в 

реальних умовах.

Вигляд веб-інтерфейсу користувача 
(фото автора)

Схема роботи системи дистанційного керування кліматичною 
технікою (розробка автора)

Параметр Z – Wave
Fibaro

Premium Kit
DarDali

Вартість 20 300 грн 27 707 грн 31 000 грн

Установка Проста Проста
Потребує попереднього 

налаштування

Налаштування
Через веб-

інтерфейс
Не потребує Через прошивку

Програмний код Закритий Закритий Закритий

Масштабованіст

ь
Масштабується

Масштабуєт

ься

Масштабується в 

залежності від розміру 

приміщення

Взаємодія
Через веб-

додаток

Через 

смартфон
Через пристрій

Функціонал Базовий
максимальн

ий
Базовий

Порівняння існуючих систем розумного будинку
(розробка автора)
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навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської селищної ради 

Кіровоградської області».


