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В наш час, більшість завдань, які виконуються – 

автоматизовані і з кожним роком ця тенденція зростає. 

В житті сучасної людини щільно увійшли технології 

віддаленого управління. Вони допомагають економити 

час та дозволяють не залежати від місця розташування.  

З кожним роком популярність автоматизованих 

систем управління – зростає. Все більше поширюється 

викоритстання технології «розумний будинок», це 

обумовлено прагненням людини до комфорту і 

зручності. Одним з важливих аспектів розумного 

будинку, є безпека, наприклад, протипожежна система 

або сигналізація з дистанційним оповіщенням. 

Завдяки автоматичним процесам «розумний 

будинок» є сучасним інструментом підвищення рівня 

комфорту і життя, а віддалене управління, робить її 

актуальною для вивчення і вдосконалення. 

У даній роботі проведено аналіз існуючих 

аналогів, які виконують такі ж або схожі завдання. 

Проаналізовано переваги та недоліки цих систем. 

Застосування комплексу засобів автоматизації та 

інформаційних технологій «розумного будинку» 

забезпечує безпечну та ефективну експлуатацію, 
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запобігає ризику нанесення шкоди, що приводить до 

відмови або аварії обладнання інженерних комунікацій, 

систем енергозабезпечення, газопостачання, вентиляції, 

опалення, холодного і гарячого водопостачання, 

водовідведення, систем зв'язку, охоронних та інших 

систем будівель і споруд. 

Під «розумним будином» розуміють приміщення в 

офісних та житлових будівлях, будинках, квартирах з 

єдиною автоматизованою системою управління і 

моніторингу всіх підсистем життєзабезпечення і 

безпеки (рис. 1.) 

 
Рис 1. Основні підсистеми автоматизованої системи 

 

На основі проведеного аналізу стане зрозуміло 

який саме протокол бездротової передачі даних в 

системі є надійним, доступний кожному користувачеві, 

визначимо недоліки і переваги кожного та перспективи 

для його подальшого впровадження і вдосконалення. 
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Враховуючи значний термін служби електричних 

машин, стає очевидним, що в країні щорічно 

ремонтується в кілька разів більше електричних 

машин, ніж випускається. Потужність електричних 

машин та їх тип, умови експлуатації та інші причини 

визначають можливий розкид показників надійності 


