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Вступ. Автоматизація будівель – новий напрямок розвитку техніки, який 

швидко розвивається. Засоби автоматизації поділяються на 2 класи: контролери 

що конфігуруються і вільно програмовані. На даний час світові лідери 

автоматизації активно розробляють пристрої для автоматизації будівель, 

наприклад компанія Siemens створила окремий підрозділ, який займається 

автоматизацією будівель Siemens Building Technologies (DESIGO™). Багато 

компаній (Honeywell, Johnson Controls, Siemens WAGO та інші) мають окремі 

спеціалізовані серії контролерів, які призначені для розв’язання завдань 

автоматизації будівель. Невід’ємною частиною сучасних систем є 

диспетчеризація, тому дослідження перспективних напрямів розвитку таких 

систем є актуальним.  

Мета роботи. Дослідження принципів побудови і визначення найбільш 

перспективних структур систем диспетчеризації будівель.  

Матеріали і результати досліджень. У результаті аналізу [1]було 

виявлено, що на теперішній час розроблено декілька міжнародних стандартів в 

наступних областях автоматизації будівель (BIG, VDI, DIN), які регламентують 

вимоги в області: планування будівель з урахуванням енергоефективності; 

планування систем автоматизації будівель; кількості повітря у приміщеннях; 

теплові, акустичні, оптичні умови приміщень.  

Значна кількість функцій систем автоматизації будівель реалізується 

завдяки системам диспетчеризації: візуалізація технологічних процесів; 

сповіщення диспетчера у разі аварії; керування для корегування режимів 

роботи; сповіщення віддалених користувачів через E-mail або SMS 

повідомлення; перегляд історії подій, аварій та графіків параметрів (тиску, 

температури, витрат та ін.). Забезпечуючи легкий доступу в будь-який момент 

часу, система диспетчеризації дозволяє суттєво скоротити затрати на 

експлуатацію за рахунок зменшення затрат на персонал і застосування 

енергоощадних сценаріїв роботи, які забезпечать збереження теплової, 

електричної енергії та води.  

Диспетчеризація може бути місцевою [2] (контролери пов’язані з 

комп’ютером диспетчера по локальній мережі) і віддаленою (пов’язані за 

допомогою Інтернету). Останні є більш перспективними, через відсутність 

територіальної прив’язки. При досліджені існуючих систем диспетчеризації [3] 

світових компаній було виявлено, що такі компанії як Siemens та Johnson 

Controls використовують здебільшого закриті системи на базі свого 

програмного забезпечення, що значно обмежують область застосування, 

гнучкість і доступність систем на їх базі. Контролери компанії WAGO I/O [4] 

використовують відкриту архітектуру і мають модулі для підключення майже 

до всіх мереж.  



Типова структура віддаленої системи диспетчеризації зображено на 

рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схематичне зображення можливої реалізації диспетчеризації. 

 

 Давачі і пристрої керування системи автоматизації будівлі підключені до 

контролерів, які зв’язується з інтерфейсними модулями та іншими 

контролерами по мережі ModBus або LonWorks. Інтерфейсні модулі на пряму 

приймають і передають команди використовуючи SMS, e-mail або Bluetoоth чи 

обмінються данними через інтернет по протоколу Ethernet TCP/IP з системами 

диспетчеризації. Оператори через  WiFi, Ethernet чи GPRS, мають можливість 

крім основних функцій моніторингу і керування переглянути камери 

слідкування; включити чи вимкнути обігрів, світло та інші пристрої побутового 

використання; налаштувати розклад на кожен день; ввімкнути чи вимкнути 

музику, сигналізацію, імітацію присутності; відкрити чи закрити штори, вікна; 

регулювати клімат. 

Реалізація диспетчеризації через Bluetooth є простою та дешевою, але є 

обмеження по відстані використання. За допомогою SMS чи e-mail можливо 

відправляти команди без обмежень по відстані але з обмеженням за частотою і 

об’ємом інформації та необхідністю запам’ятовувати команди операцій та 

номера телефону, які прив’язані до контролера. Створивши інтерфейс для 

диспетчеризації на інтернет сервері можливо обмінюватися інформацією без 

обмежень по відстані, об’єму та частоті відправки інформації. 

Висновки. У результаті досліджень було виявлено, що 

найперспективнішими є системи віддаленої диспетчеризації, реалізовані на 

протоколі Ethernet TCP/IP, які мають можливість обміну інформації по 

Інтернету. Вони забезпечують найбільшу гнучкість, оперативність і 

функціональні можливості. 
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