


Роzoomний 
будинок



Чому частіше стали шукати?



Що таке система Розумний Будинок ?

Розумний Будинок – це 
самий звичайний 
будинок,  який 
оснащений «розумною» 
системою, яка виконує 
будь-яку примху і будь-
яке бажання свого 
власника і сама вирішує 
безліч побутових завдань. 
Жити в такому будинку не 
тільки приємно, але і 
зручно, безпечно і навіть 
вигідно.



Що таке система “Розумний Будинок” ?

Система “Розумний 
Будинок” об’єднує всі 
ресурси житла в одне ціле: 
всі функції і сфери будинку 
працюють злагоджено та 
максимально ефективно. 
Вона розумно керує всім 
домашнім господарством, 
заощаджуючи ваші зусилля, 
час і гроші, піклуючись про 
вас, ваш комфорт і вашої 
безпеки.



Приклади розумних пристроїв
1. Освіжувач повітря. Можна дистанційно регулювати частоту 

і інтенсивність подачі повітря.
2. Розумні штори. Закриваються і відкриваються по голосовій 

команді або в заданий час.
3. Робот-пилосос. За допомогою програми користувач дає 

команду на прибирання квартири, перебуваючи при 
цьому далеко від будинку.

4. Світильники і люстри. Не біда, якщо забули вимкнути. 
Розумні світильники здатні самі відключатися, коли ви 
залишаєте квартиру, якщо така програма буде задана.

5. Душ. Можна налаштувати температуру, інтенсивність і 
спосіб подачі (через лійку, душ або бічні форсунки) води.



ЕКОНОМІЯ
Використання датчиків 
освітлення, контролери 
економлять приблизно 40% 
електроенергії.

А скільки це в рік?
Давайте порахуємо!
Якщо приблизно 550 грн 
витрачається на 
електроенергію щомісяця, 
то скільки ми зможемо 
заощадити?



Інструменти управління цією системою:

● єдина панель: керує всіма ресурсами будинку;

● робота усіх обладнань та ресурсів будинку 

автоматизовано;

● життя вдома можна організувати за певним 

сценарієм;

● управляти системою можна на відстані з будь 

якого гаджету, але при наявності доступу до 

мережі Інтернет.



Складові частини 
будь-якої системи:

● системна точка 
доступу 
(контролер, 
процесор);

● виконавчі 
пристрої;

● елементи 
управління;

● лінії передачі 
інформації.



У розумному будинку система автоматизує:

● Світло
● Електроприлади
● Клімат
● Вентиляцію
● Домофон
● Мультирум
● Полив території
● Басейн
● Відеоспостереження
● Безпеку оселі



Датчик руху!

Як визначити відстань до об’
єкта?

Ультразвуковий датчик руху 
вимірює відстань до цільових 
об'єктів у повітрі, 
використовуючи безконтактну 
технологію. Принцип його 
заснований на техніці, що 
застосовується різними 
тваринами, як наприклад, 
кажана!



“Ультразвуковий датчик випромінює короткі високочастотні звукові імпульси 
через рівні проміжки часу. Вони поширюються в повітрі зі швидкістю звуку. 
Якщо імпульси стикаються з об'єктом, то відбиваються назад на датчик у 
вигляді сигналів луни. Прилад самостійно обчислює відстань до цілі на основі 
тимчасового інтервалу між випусканням сигналу і отриманням луни.Оскільки 
відстань до об'єкта визначається виміром часу польоту, а не інтенсивністю 
звуку, ультразвукові датчики ідеально підходять для придушення фонових 
перешкод.”



Асистент
Кожен користувач може 
вибрати зручну для нього 
систему керування. Їх 
можна використовувати 
одночасно та керувати 
системою через 
телефон або планшет; 
керувати голосом; через 
вбдовану настінну 
панель.

Персональний помічник і питально-відповідальна 
система спрощує роботу та процес керування. Цей 
додаток спілкується природною мовою, щоб 
відповідати на питання і давати рекомендації, а також 
керувати системою, автоматизовувати все.



Асистент
Який спосіб дієслова використаємо для керування 
системою?
НАКАЗОВИЙ!!! відкрий, запусти, налаштуй, знайди, 
нагадай, вимкни, закрий, прибери, замов



Час для SCRATCH project
Мій розумний
будинок в Scratch
- прилади
- асистент/ка
- датчики
- дієслова

https://scratch.mit.edu/projects/601108881/editor/



Подумай та напиши:
Які екологічні проблеми може вирішити “Розумний 
будинок”?

Досліди:
Найдивовижніші архітектурні проекти та підготуй 
презентацію.

Домашнє завдання!



Враження від уроку!



Враження від уроку!
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