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інтелектуальною будівлею на базі методів стохастичної оптимізації. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
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Державний університет телекомунікацій. – Київ, 2022. 

Дисертаційна робота присвячена розробці методики побудови 

автоматизованої системи управління інтелектуальною будівлею на базі методів 

стохастичної оптимізації. 

На сучасному етапі розвитку науки та техніки є можливість створення нової 

методики, яка визначить основні принципи побудови АСУІБ на основі 

використання однорідних та неоднорідних безпроводових сенсорних мереж 

(WSN), комп’ютерних моделей для розробки методів і засобів покращення 

енергоефективності АСУІБ. Саме ці обставини стають фундаментом для написання 

цієї роботи та фундаментом проведення зазначеного вище дослідження в цілому. 

У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано 

актуальність теми досліджень, сформульовано мету та задачі досліджень, показано 

наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів, відзначено 

особистий внесок автора, наведено дані про апробацію та практичне впровадження, 

наявні публікації та структуру роботи. 

В першому розділі роботи, на основі опрацьованих літературних джерел, 

проведено аналіз вимог до систем управління для підвищення ефективності їх 

функціонування. Зокрема проведено: аналіз існуючих структур систем управління 

та характеристик їх основних компонентів. Описані режими керування систем 

АСУІБ та існуючі методи розробки таких систем, як у вигляді класичного 

моделювання так і у вигляді BIM – моделей. У прикінцевій частині першого 

розділу, враховуючи проведений аналіз та виявлені проблеми Системи, 

сформовано цілі та завдання роботи, а саме: 
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- вирішити задачу розгортання та критичності для WSN у складі АСУІБ; 

- розробити математичну модель WSN, яка на самих ранніх стадіях 

проектування враховує якісні показники, що впливають на ефективність роботи 

АСУІБ; 

- розробити модель менеджера ресурсів АСУІБ для тестової реалізації. 

В другому розділі запропоновано рішення задач щодо розгортання 

неоднорідної мережі сенсорних вузлів (WSN) та опрацювання критичних вузлів у 

однорідних WSN. В рамках розділу створено математичну модель розміщення 

вузлів у мережі та з введено поняття «кластеризації». Застосування розробленої 

моделі вирішує задачу розгортання. Далі запропоновано метод «вибіркової 

процедури адаптивного пошуку» та введено поняття «функцій оцінки критичності 

вузла WSN». Для оцінки критичності вузла встановлено параметри «затримки 

передачі» та «тривалості життя». Застосування розробленого методу та нових 

параметрів оцінки було вирішено задачу опрацювання критичних вузлів. В 

прикінцевій частині розділу наведено результати досліджень набору моделей 

мережі за введеними раніше параметрами «затримки передачі» та «тривалості 

життя». 

В третьому розділі роботи запропоновано модель створення менеджера 

ресурсів АСУІБ з введенням поняття порогу прогнозування. Використовуючи 

розроблений менеджер ресурсів виконано три моделювання АСУІБ, які 

відрізняються типами будівлі, кількістю та характером поведінки мешканців. 

Результати, отримані під час моделювань, підтверджують ефективність 

розробленої моделі. Окремим пунктом третього розділу роботи є практична 

реалізація АСУІБ у вигляді дослідницького стенду. Така реалізація дозволила 

закріпити отримані теоретичні результати дослідження та надала роботі 

практичного значення що підтверджує акт про реалізацію наукових досліджень, 

наведений у Додатку Б.  

В заключній частині роботи наведено загальні висновки щодо вирішення 

поставлених, у рамках дисертаційного дослідження, задач та список використаних, 

під час виконання роботи, наукових джерел. 
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Для досягнення мети дисертаційної роботи, а саме розробки методики 

побудови автоматизованої системи управління інтелектуальною будівлею, були 

вирішені наступні завдання: 

1. Визначена та вирішена проблема розміщення сенсорів для 

неоднорідних WSN яка полягає у виборі оптимальних місць для їх розміщення, 

мінімізації споживання енергії всією системою при одночасному виконанні 

обмежень на підключення та ресурси. Проблема вирішена шляхом введення вимог 

до рівнів захисту та створенню умов для надання мережі потенційних рішень з 

резервного копіювання у разі несподіваних часткових збоїв у роботі; 

2. Визначена та вирішена проблема критичності для однорідних WSN, яка 

полягає у виявленні найважливіших сенсорів або критичних вузлів у мережі. При 

визначенні проблеми змінено загальноприйняте визначення критичності. Зокрема 

у запропонованому рішенні критичний вузол визначається як вузол, видалення 

якого найбільше порушує роботу мережі. Проблема вирішена шляхом розроблення 

методу вибіркової процедури адаптивного пошуку для обчислення параметрів 

«затримки» та «тривалості життя» мережі, на базі яких створено функцію оцінки 

критичності вузла однорідної WSN; 

3. Розроблено математичну модель WSN, яка відрізняється від відомих 

введенням кластеризації. У заданому, конкретному випадку кластер визначається 

як набір позицій сенсорів, у якому група типів сенсорів повинна бути представлена 

вичерпно. Це доповнення дозволяє створювати різноманітні рішення в залежності 

від технічної необхідності та надає можливість зміни остаточного планування 

всередині однієї інтелектуальної будівлі.  

4. Розроблено модель менеджера ресурсів АСУІБ, яка відрізняється від 

відомих введенням поняття порогу прогнозування. Це дозволило враховувати не 

лише показник споживання енергії, а додати до оцінювання важливий показник 

комфорту. Використовуючи цю модель, АСУІБ контролює стан різних приміщень 

і, відповідно до очікуваних дій мешканців, керує підсистемами, щоб мінімізувати 

споживання енергії, підтримуючи прийнятний рівень комфорту та виключаючи 

можливість виникнення суперечливих спрацьовувань. 
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Результати, отримані у процесі виконання роботи, знайшли застосування в 

науково-дослідній роботі, яка проводиться в Державному університеті 

телекомунікацій. Теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі Державного університету 

телекомунікацій. 

 

Ключові слова: безпроводові сенсорні мережі (WSN), Інтернет речей, 

АСУІБ, Розумний будинок, кластеризація, інформаційна мережа, шлюз, сенсор, 

гетерогенна мережа, «хмарна» архітектура, оптимізація. 

 

ANOTATION 

 

Krashchenko D.V. Methodology for building an automated intelligent building 

management system based on stochastic optimization methods. – Qualifying scientific 

work on manuscript rights. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of Philosophy in the field 

of knowledge 12 - Information technologies in the specialty 123 - Computer engineering. 

- State University of Telecommunications. - Kyiv, 2022. 

The dissertation is devoted to the development of the methodology for building an 

automated intelligent building management system based on stochastic optimization 

methods. 

At the current stage of the development of science and technology, there is an 

opportunity to create a new methodology that will determine the basic principles of 

building IBMS based on the use of homogeneous and heterogeneous wireless sensor 

networks (WSN), computer models for the development of methods and means of 

improving the energy efficiency of IBMS. It is these circumstances that become the 

foundation for writing this work and the foundation for conducting the above research as 

a whole. 

The introduction provides a general description of the work, substantiates the 

relevance of the research topic, formulates the purpose and tasks of the research, shows 
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the scientific novelty and practical value of the obtained results, notes the author's 

personal contribution, provides data on testing and practical implementation, available 

publications and the structure of the work. 

In the first section of the work, on the basis of the studied literary sources, an 

analysis of the requirements for management systems to increase the efficiency of their 

functioning was carried out. In particular, the analysis of the existing structures of 

management systems and the characteristics of their main components was carried out. 

The control modes of IBMS systems and the existing methods of developing such 

systems, both in the form of classical modeling and in the form of BIM models, are 

described. In the final part of the first section, taking into account the conducted analysis 

and identified problems of the System, the goals and objectives of the work were formed, 

namely: 

- solve the problem of deployment and criticality for WSN as part of IBMS; 

- develop a mathematical model of WSN, which at the earliest stages of design 

takes into account qualitative indicators that affect the effectiveness of the IBMS work; 

- develop a model of the IBMS resource manager for test implementation. 

In the second section, solutions to the problems of deploying a heterogeneous 

network of sensor nodes (WSN) and processing critical nodes in homogeneous WSNs are 

proposed. Within the framework of the chapter, a mathematical model of the placement 

of nodes in the network was created and the concept of "clustering" was introduced. 

Application of the developed model solves the problem of deployment. Next, the 

algorithm of the "selective adaptive search procedure" is proposed and the concept of 

"functions for assessing the criticality of a WSN node" is introduced. To assess the 

criticality of the node, the "transmission delay" and "lifetime" parameters are set. Using 

the developed algorithm and new evaluation parameters, the task of processing critical 

nodes was solved. In the final part of the chapter, the results of the research of a set of 

network models are given according to the previously introduced parameters of 

"transmission delay" and "lifetime". 

In the third section of the work, an algorithm for creating an IBMS resource 

manager is proposed with the introduction of the concept of the prediction threshold. 
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Using the developed resource manager, three IBMS simulations were performed, which 

differ in the types of buildings, the number and nature of the behavior of residents. The 

results obtained during simulations confirm the effectiveness of the developed manager. 

A separate point of the third section of the work is the practical implementation of IBMS 

in the form of a research stand. This implementation made it possible to consolidate the 

obtained theoretical results of the research and gave the work a practical meaning, which 

is confirmed by the act on the implementation of scientific research, given in Appendix 

B. 

The final part of the work contains general conclusions regarding the solution of 

the tasks set as part of the dissertation research and a list of scientific sources used during 

the work. 

In order to achieve the goal of the dissertation work, namely the development of 

a methodology for building an automated intelligent building management system, the 

following tasks were solved: 

1. The problem of placement of sensors for heterogeneous WSNs is defined and 

solved, which consists in choosing the optimal places for their placement, minimizing 

energy consumption by the entire system while simultaneously fulfilling restrictions on 

connections and resources. The problem is solved by introducing requirements for 

protection levels and creating conditions for providing a network of potential backup 

solutions in case of unexpected partial failures; 

2. The problem of criticality for homogeneous WSNs, which consists in 

identifying the most important sensors or critical nodes in the network, is defined and 

solved. When defining the problem, the generally accepted definition of criticality was 

changed. In particular, in the proposed solution, a critical node is defined as a node, the 

removal of which most disrupts the network. The problem was solved by developing a 

method of a selective adaptive search procedure for calculating the "delay" and "lifetime" 

parameters of the network, based on which the criticality assessment function of a node 

of a homogeneous WSN was created; 

3. A mathematical model of WSN, has been developed, which differs from known 

models by the introduction of clustering. In a given, concrete case, a cluster is defined as 
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a set of sensor positions, in which a group of sensor types must be represented 

exhaustively. This addition allows you to create a variety of solutions depending on the 

technical need and provides the ability to change the final layout within one intelligent 

building. 

4. The IBMS resource manager model, have been developed, which differ from 

the known ones by introducing the concept of the forecasting threshold. This made it 

possible to take into account not only the energy consumption indicator, but also add an 

important comfort indicator to the evaluation. Using this model, the IBMS monitors the 

state of various rooms and, according to the expected actions of the occupants, manages 

the subsystems to minimize energy consumption, maintaining an acceptable level of 

comfort and eliminating the possibility of conflicting activations. 

The results obtained in the course of the work were used in the research work 

conducted at the State University of Telecommunications. The theoretical and practical 

provisions of the dissertation work are used in the educational process of the State 

University of Telecommunications. 

Keywords: wireless sensor networks (WSN), Internet of Things, IBMS, Smart 

house, clustering, energy optimization, gateway, sensor, heterogeneous network, "cloud" 

architecture, stochastic optimization 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми даної дисертаційної роботи безпосередньо пов’язана із 

загостреною енергетичною ситуацією, від якої страждає наш Світ. Високі викиди 

парникових газів через велику кількість викопного палива, яке використовується 

для вироблення енергії та нестійке пікове споживання різко скорочують природні 

запаси сировини, а також збільшують забруднення навколишнього середовища. 

Вдосконалення технологій всіх рівнів створюють нові можливості для розробки 

більш складних систем, які оптимізують споживання енергоносіїв. Зокрема, нові 

вдосконалення компонентів «Інтернету Речей» розширюють можливості 

моніторингу будь-яких пристроїв або механізмів. Деякі з таких технологічних 

удосконалень наведено нижче: 

Менші, міцніші та потужніші сенсори. Використання менших за розмірами 

процесорів дозволяє в цілому зменшити розмір сенсора, що дає змогу вбудовувати 

їх до будь-яких пристроїв. Додатково впроваджуються елементи міцності, щоб 

дозволити розташування сенсорів контролю та збору інформації в небезпечних для 

людей областях (хімічне середовище, радіація, надвисокі та наднизькі 

температури, вибухонебезпечні зони, тощо). 

Підвищена енергоефективність. Одним із ключових аспектів парадигми 

«Інтернету Речей» є бездротовий взаємозв’язок між пристроями. Таким чином, ці 

пристрої повинні бути оснащені автономними джерелами живлення, які 

обмежують термін їх служби («тривалість життя»). Щоб вирішити цю проблему, 

виробники прагнуть до енергоефективних процесорів, а інженери програмного 

забезпечення спеціально розробляють протоколи та комунікаційні технології для 

«Інтернету Речей», для яких головною вимогою є зниження споживання енергії.  

Нижча вартість виробництва. Покращення рівня промисловості та легкість, 

з якою зараз досягається масове виробництво, дозволяють виробникам знижувати 

ціну на кожен окремий компонент. 

Поєднання цих удосконалень створює нові ринкові можливості, але оскільки 

«Інтернет Речей» знаходиться в самому початку шляху власного розвитку, 



17 

відсутність координації та швидкість, з якою створюються нові пристрої, 

перешкоджають стандартизації майбутнього «Інтернету Речей». 

Розробці методик побудови автоматизованих систем управління присвячено 

значну кількість робіт вчених: Л.Н. Беркман, В.В. Вишнівського, В.М. Заріпової, 

Н.В. Посупонько, B. Ellis, R. Yang, S. Makarechi, Z. Jiang, D. Belani та ін. 

Не дивлячись на впровадження значної кількості нових і вдосконалених 

технологій АСУІБ досі має низьку енергоефективність та є вразливою до проблем 

розгортання та критичності безпроводових сенсорних мереж. 

Зосереджуючись на інтелектуальних будівлях, багато виробників 

докладають своїх зусиль до створення платформ «Інтернету Речей», здатних 

збирати будь-які дані про будівлі, наприклад: рівень споживання енергії, теплову 

ефективність, стан охоронної та пожежної сигналізації, тощо. Пізніше ці дані 

можливо детально проаналізувати, щоб краще зрозуміти, як «поводиться» кожна 

конкретна будівля, і, таким чином, вжити заходів для створення більш зручного та 

ефективного середовища. 

Усі ці вдосконалення привели до створення нового дослідницького поля, 

відомого як «Оточуючий Інтелект» (Ambient Intelligence), в якому будівлі надають 

дані про себе завдяки сенсорам, розміщеним у приміщеннях будівлі, а реактивні дії 

здійснюються завдяки інтелектуальним системам, які отримують дані та діють 

відповідно до заздалегідь визначених правил та алгоритмів. Ці дії мають на меті 

підвищити комфорт мешканців, а також більш ефективно керувати ресурсами 

будівлі, не впливаючи при цьому на рівень комфорту мешканців. 

Незважаючи на те, що такий сценарій може здатися достатнім, споживана 

енергія зростає дуже швидкими темпами, і необхідно провести подальші 

дослідження, щоб забезпечити краще управління ресурсами та використанням 

енергії. Початкові АСУІБ вважалися реактивними системами, які реагують на 

зміни, що вже відбулися в будівлі. Однак сьогодні можна збирати дані навіть з 

персональних пристроїв, щоб створити певні моделі поведінки для кожного 

мешканця. Це покращення дозволяє передбачити майбутні дії та дає можливість 

створювати проактивні автоматизовані системи управління будівлею, здатні, 
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наприклад, регулювати кімнатну температуру до того, як мешканець прибуде в 

будівлю, і, таким чином, підвищити його комфорт. 

Використання автоматизованих систем «Інтернету Речей» для управління 

ресурсами будівлі вимагає високої надійності, стійкості та доступності. Втрата 

даних сенсора не допускається через негативні наслідки, які це може мати, 

наприклад, порушення управління ресурсами. Для цього необхідно створити 

резервні варіанти для сенсорних мереж, щоб гарантувати коректне функціонування 

у разі часткового відключення мережі. Крім того, розміщення сенсорів всередині 

будівлі повинно гарантувати мінімальне споживання енергії. Для цього, в рамках 

дисертаційної роботи, вирішується проблема розгортання гетерогенних 

безпроводових сенсорних мереж, додаючи в систему обмеження на кластеризацію, 

щоб гарантувати, що кожен тип сенсора досягає відповідної метрики, і рівні 

захисту, шляхом створення кількох ланцюгів передачі для доставки даних. 

Нарешті, за допомогою інструменту моделювання представлено варіант 

використання управління ресурсами будівлі. Моделювання використовує 

ймовірнісні моделі мешканців та моделі стану навколишнього середовища для 

впливу на елементи будівлі відносно забезпечення оптимального та ефективного 

функціонування. Також береться до уваги комфорт мешканців і вивчається 

компроміс між двома показниками. 

Щоб вирішити вищезгадані проблеми, «Інтернет Речей» пропонує нові 

парадигми та альтернативи для керівництва змінами. «Інтернет Речей», зазвичай, 

визначають як мережу фізичних та віртуальних об’єктів, які здатні збирати 

навколишні дані та обмінюватися ними між собою об’єднуючись у мережі або 

через мережу Інтернет. Завдяки цим мережам можна відстежувати будь-яку 

можливу метрику всередині будівель, а потім використовувати цю інформацію для 

створення ефективних автоматизованих систем управління здатних робити 

висновки про те, як оптимально та ефективно розпоряджатися ресурсами будівлі. 

Це все в поєднанні з появою менших за розмірами, енергоефективних і 

стійкіших до впливу середовища сенсорів дозволяє розробляти ефективні АСУІБ. 

Однак відсутність угоди щодо обміну даними між різними виробниками та 



19 

стандартизації створює хаос всередині «Інтернету Речей», а горизонтальне 

з’єднання між такими системами все ще залишається проблемою. Більше того, 

велика кількість даних для обробки вимагає використання методів великих даних, 

щоб гарантувати відповіді, близькі до реального часу. Тому робота, що спрямована 

на розробку методики побудови автоматизованої системи управління 

інтелектуальною будівлею яка, в свою чергу, націлена на досягнення підвищеного 

рівня енергоефективності та вирішення проблем розгортання та критичності WSN 

є актуальною та своєчасною. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є покращення 

методів проектування WSN, шляхом впровадження обмежень кластеризації та 

рівнів захисту для неоднорідних WSN та впровадження засобів оцінки критичності 

вузла у однорідних WSN, що дозволить підвищити ефективність функціонування 

АСУІБ. 

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані наступні завдання: 

1. Провести аналіз існуючих підходів побудови та основних елементів 

автоматизованих систем управління інтелектуальними будівлями. 

2. Сформулювати та вирішити проблеми розгортання та критичності для 

WSN у складі АСУІБ, шляхом удосконалення методів стохастичної оптимізації. 

3. Розробити математичну модель WSN, яка на самих ранніх стадіях 

проектування враховує якісні показники, що впливають на ефективність роботи 

АСУІБ 

4. Розробити модель менеджера ресурсів АСУІБ для тестової реалізації. 

5. Реалізувати тестову АСУІБ на прикладі змодельованої інтелектуальної 

будівлі. 

6. Реалізувати спрощену модель АСУІБ у вигляді тестового стенду для 

практичного відтворення результатів дисертаційної роботи. 

Об’єкт дослідження – процес функціонування автоматизованої системи 

управління інтелектуальною будівлею. 

Предмет дослідження – методи та засоби функціонування автоматизованих 

систем управління інтелектуальними будівлями. 
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Методи дослідження. У дисертаційній роботі висвітлені наукові положення, 

результати та висновки отримані з використанням теорії інформації, теорії 

цифрової обробки сигналів, теорії сигналів і процесів, методів стохастичної 

оптимізації та комп’ютерного імітаційного моделювання. 

Наукова новизна результатів, отриманих у дисертаційній роботі: 

- Вперше розроблено математичну модель WSN, наукова новизна якої 

полягає у введенні таких понять, як кластеризація та рівень захисту мережі. На 

відміну від існуючих, дана модель дозволяє вирішити задачу, щодо оптимального 

розміщення сенсорів у неоднорідних WSN (як частини АСУІБ), коли необхідно 

врахувати не лише оптимальне положення вузла а і його тип, та отримати засоби 

створення резервних каналів передачі інформації всередині мережі. 

- Вперше розроблено метод «вибіркової процедури адаптивного 

пошуку», який базується на обчисленні погіршення параметрів «затримки 

передачі» та «тривалості життя» однорідних WSN при видалені з них критичних 

вузлів. Відмінна особливість методу полягає у введенні поняття функції оцінки 

критичності вузла WSN, яка реалізується для скорочення сукупності можливих 

вхідних наборів критичних вузлів, що дозволяє скоротити час розрахунку 

найвпливовішої підмножини критичних вузлів.  

- Вперше розроблено модель менеджера ресурсів АСУІБ, наукова 

новизна якої полягає у введенні у склад моделі порогу прогнозування. Це 

дозволило АСУІБ під час прийняття рішень отримати засоби для врахування не 

лише показника споживання енергії, а й додати до оцінювання важливий показник 

комфорту. Це, в свою чергу, дозволило АСУІБ динамічно перемикатися між 

режимами функціонування завдяки програмно визначеному рівню вхідних вимог. 

Практична цінність отриманих результатів: 

- розроблену методику побудови АСУІБ, доцільно використовувати для 

зменшення затримки передачі даних у мережі, підвищення енергоефективності та 

захищеності мережі за рахунок раціонального вибору параметрів безпроводових 

сенсорних мереж (WSN) на ранніх стадіях проектування; 
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- застосування розробленої моделі неоднорідних WSN дозволило 

скоротити кількість необхідних сенсорів та шлюзів на 36% та 63% відповідно; 

- застосування запропонованого методу ВПАП(ПТ) дозволило 

скоротити час виконання моделювання мережі з 2хв. до 5,4 сек. відносно моделі 

ЗЦП; 

- застосування розробленого методу ВПАП(ПТ) для розрахунків 

затримки та тривалості життя мережі у вигляді алгоритмів та програмного 

забезпечення дозволило скоротити в 1,5 рази час проектування АСУІБ, за рахунок 

автоматизації обчислень та враховуючи, що отриманий показник успішних рішень, 

отриманий за допомогою ВПАП(ПТ), пропонує широкі можливості для 

масштабних сценаріїв, у яких інструменти точної оптимізації не можуть обробляти 

таку кількість даних; 

- використання запропонованої моделі менеджера ресурсів АСУІБ 

дозволило у середньому зменшити споживання енергії на 15,6%, підвищити 

комфорт у приміщені (відповідно до заданих норм) на 3 – 8%% в залежності від 

типу моделі та збільшити загальну успішність прийняття рішень АСУІБ з 87% до 

95%; 

- використання при побудові WSN розробленого механізму 

резервування каналів передачі даних та введення рівнів захисту дозволило значно 

підвищити рівень надійності та доступності мережі; 

- реалізація спрощеної моделі АСУІБ у вигляді тестового стенду для 

практичного відтворення результатів роботи дозволило учасникам експерименту 

значно підвищити теоретичні та практичні навички в області «Інтернету Речей». 

Всі зазначені вище результати дозволяють підвищити ефективність 

функціонування новостворених або модернізованих АСУІБ шляхом зменшення 

споживання енергії, підвищення рівня захисту мереж даних та Системи в цілому, 

підвищенню відсотка успішності у реагуванні Системи на стан об’єктів, які вона 

контролює, шляхом введення функції проактивності, тобто передбачення дій 

об’єкта. 



22 

Науково-технічні рішення щодо практичного використання методики 

побудови автоматизованої системи управління інтелектуальними будівлями, 

використані в навчальному процесі кафедри Комп’ютерної інженерії Державного 

університету телекомунікацій, зокрема для введення інноваційного змісту 

навчання з дисциплін «Технології проектування комп’ютерних систем» та 

«Побудова систем управління». 

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовані в 

рамках виконання науково-дослідної роботи № 0115U001472 «Методи і алгоритми 

управління надійністю комп'ютерних мереж» Впровадження результатів 

дослідження підтверджуються відповідними актами, наведеними в додатку до 

дисертаційної роботи. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати дисертаційної 

роботи отримано автором самостійно. У працях, опублікованих у співавторстві та 

одноосібно, авторові належать: у роботах [1,5] проведено дослідження 

еволюційного розвитку автоматизованих систем керування, виконано аналіз 

характеристик і принципів роботи безпроводових комп’ютерних мереж, розглянуті 

особливості створення мережевої інфраструктури, що дозволило позначити 

“вузькі” місця цих технологій, на які необхідно звертати особливу увагу при 

проектуванні; у роботах [2,3] розглянуто проблеми сумісності обладнання в 

автоматизованих системах технічного діагностування та розроблено методик 

створення комірчастої мережі використовуючи принцип динаміки спаду ентропії; 

у роботі [4] удосконалено методи і алгоритми багаторазової оптимізації запитів, у 

роботах [6, 7] розроблено алгоритм оброблення даних кінцевими пристроями в 

системах IoT (Інтернет речей) та розглянуто методи підвищення 

енергоефективності у таких системах.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-

технічних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і 

наукових співробітників Державного університету телекомунікацій; Науково-

технічній конференції «Застосування програмного забезпечення в ІКТ». – К.: ДУТ, 
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5 лютого, 2020; Науково-практичній конференції «Проблеми комп’ютерної 

інженерії». – К.: ДУТ, 2 грудня, 2020; Науково-практичній конференції «Проблеми 

комп’ютерної інженерії». – К.: ДУТ, 2 грудня, 2021; ХІІІ Міжнародній науково-

технічній конференції студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій» 

– К.: ДУТ, 21 жовтня 2021. 

Публікації.  Всі наукові положення і висновки дисертаційної роботи 

опубліковано повністю у 7 наукових працях та 3 публікаціях у збірниках доповідей 

конференцій. Всім статтям присвоєно цифровий ідентифікатор об’єкта 

міжнародної бібліографічної бази CrossRef. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 247 сторінок, у 

т.ч. 198 сторінок основного тексту, 68 рисунків, 22 таблиці, списку використаних 

джерел із 155 найменувань і 2 додатків. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ПОБУДОВИ ТА ОСНОВНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ БУДІВЛЕЮ 

1.1 Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку автоматизованих 

систем управління і інформаційно – комунікаційних технологій 

Сьогоднішній стан розвитку суспільства у призмі поширення інформаційно 

– комунікаційних технологій (ІКТ), можливо охарактеризувати як «стрімкі кроки 

до межі Четвертої промислової революції, або як її ще називають «Індустрія 4.0»». 

Однією з гілок Індустрії 4.0 є масове впровадження систем обслуговування 

людських потреб, пов’язаних з побутом, працею та відпочинком [1]. 

Пропонується розглядати об’єкт дослідження, а саме, автоматизовану 

систему управління інтелектуальною будівлею (АСУІБ), як надбудову над базисом 

інформаційно – комунікаційних технологій. Це надає можливість прослідкувати їх 

спільну історію та виділити, як потенційні, так і сформовані вектори розвитку. 

Поява ІКТ ознаменувала початок цифрового суспільства: це принципово 

впливало на побудову інформаційного середовища та впливає зараз на те, як ми 

живемо, працюємо та взаємодіємо. Цей процес розпочався майже сім десятиліть 

тому з винаходом транзистора в 1947 році, що фактично означало народження 

Третьої промислової революції. 1951 рік приніс нам перший в історії комп’ютер, а 

потім у 1961 р. було створено ARPANET (попередник Інтернету, сучасної 

технології обміну інформацією). Усі ці події зіграли значну роль у розвитку 

розумних будівель та автоматизованих систем управління [2]. 

Поєднання розвитку ІКТ та факторів навколишнього середовища призвело до 

створення автоматизованих систем управління будівлями, які сформували основу 

для «інтелектуальних будівель» - термін, вперше введений в життя корпорацією 

United Technology Building Systems (UTBS) у США. Спочатку інтелектуальні 

будівлі використовували єдині та багатофункціональні електронні системи для 

централізованого управління системами опалення, вентиляції та кондиціонування 
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(HVAC) - покращуючи ефективність будівель та мінімізуючи споживання енергії 

завдяки інтеграції інформаційних технологій.  

Загалом можливо розглянути етапи становлення ІКТ та АСУІБ, від самого 

початку до сьогодення, у такій послідовності [3, 4, 5]: 

1. Початок 1600-х - винахід термостата 

Голландський інженер Корнеліус Дреббель винайшов перший у світі 

регулятор для підтримання нагрівання яєць у інкубаторах при постійній 

температурі. Пристрій з контролем зворотного зв'язку, який він розробив для цього, 

продовжував використовуватися до 1970-х років. 

2. 1884 рік - винахід сучасного вимикача світла 

Електричні схеми з відкритими вимикачами були занадто небезпечні для 

повсякденного використання. Після того, як Томас Едісон розробив першу 

життєздатну лампочку, виникла потреба в безпечних, ізольованих перемикачах 

постійного струму. Незабаром за ними з’явилися штепсельні розетки. 

3. Початок 20 століття - Будинки переходять на використання електрики 

Електрифікація домогосподарств у Європі та Північній Америці відбувалась 

протягом перших трьох десятиліть 20 століття. Побоювання щодо цієї нової 

технології швидко поступилися місцем ентузіазму щодо її величезних практичних 

переваг. Сьогодні жити та працювати без електричного освітлення було б 

немислимо у більшості країн світу. 

4. Близько 1925 року - винахід регулятора тепла 

Ніколас Мінорський винайшов ПІД-регулятор, механізм управління, який 

спочатку використовувався для керування кораблями. Однак незабаром той самий 

принцип було використано для створення першого аналогового пристрою для 

контролю температури подачі опалювальних систем. До розробки цифрових 

систем автоматизації (direct – digital control або DDC) в 1979 році всі системи 

управління, що використовувались для автоматизації будівель, базувались на 

цьому принципі. 
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5. 1960-ті - мережа будівель 

Перші системи були впроваджені для повідомлення про проблеми в будівлях 

комерційного призначення. Echo IV (Electronic Computer Home Operator), прототип 

домашнього комп'ютера, розроблений інженером Westinghouse Electric Джеймсом 

Сазерлендом, керував кондиціонуванням повітря, виконував бухгалтерські 

завдання та складав списки покупок. 

6. 1969 рік - поява цифрового управління 

Програмовані логічні контролери (ПЛК) були першими комерційно 

доступними цифровими комп’ютерами для управління виробничими процесами 

(АСУТП). Спочатку вони також використовувались для управління будівлями та 

складалися з центрального процесорного блоку, до якого була підключена 

периферія. 

7. 1979/1980 - автоматизація будівель стає цифровою 

Пряме цифрове управління (DDC) створило революцію у світі 

автоматизованого управління. Його використання значно розширило ринок систем 

керування автоматизацією будівель. Старіші пневматичні та аналогові прилади та 

системи управління були витіснені. З’являється високошвидкісна передача даних. 

Технологія Ethernet перетворюється на економічно ефективний, швидкий, широко 

поширений та загальновизнаний стандарт обміну даними. Ця технологія відкрила 

шлях до відкритих, легко інтегрованих систем. 

8. 1986 рік – початок ери моделювання процесів управління будівлею 

Системи Building information modeling (BIM) були першими програмними 

засобами, здатними моделювати, комбінувати та фіксувати всі відповідні дані 

будівлі. Мережеве планування, розроблення алгоритмів впровадження та 

експлуатації, дозволили постійно моделювати дані протягом усього життєвого 

циклу будівлі ― що є обов’язковою передумовою для створення сучасних систем 

автоматизації будівель. 

9. 1987 та 1990 роки - поява непатентованих стандартів 

BACnet відкрив шлях для взаємодії різних систем автоматизації будівель між 

собою. Через три роки був введений глобальний стандарт KNX для автоматизації 
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комерційних та побутових будівель. Установки з технологією шин були 

стандартизовані, що значно прискорило їх впровадження. 

10.  1998 та 1999 роки– поява глобальної мережі 

Інтернет також суттєво змінив принципи автоматизації будівель: 

підключення до глобальної мережі здійснило величезний вплив на сектор 

нерухомості, управління об'єктами, виробництва та інтеграції систем. Саме тоді 

дебютував Wi-Fi і був введений термін "Інтернет речей" (IoT). 

11.  2005 рік - домашня автоматизація набирає обертів у Німеччині 

На додаток до використання автоматики в комерційних будівлях, стрімко 

почала розвиватися і мережева технологія домашньої автоматизації. Широкого 

поширення набуло цифрове управління освітленням, вікнами, дверима, жалюзі та 

температурою в приміщенні. 

12.  2008 рік - автоматизація будівель починає використовувати «хмарні» 

технології 

Оператори почали віртуалізувати свої системи управління будівлями в 

центрах обробки даних, щоб отримати вищу безпеку та доступність. Хмарні сервіси 

також дозволяли отримувати більш гнучкий доступ до даних з інженерних систем 

будівлі. 

13.  2016 рік - технологія побудови мереж IoT 

До 2016 року через технологію «Інтернету Речей» до мережі було підключено 

близько шести мільярдів пристроїв, а показник на 2020 рік оцінюється в 31 мільярд. 

IoT почав сильно впливати на життя та діяльність людей. Важливість автоматизації 

неухильно зростає як у нових, так і в існуючих будівлях. 

14.  2018 рік - "мозок" для будівель 

Комерційні будівлі дедалі більше переростали в інтелектуальні будівлі. 

Інтегровані технології, програмне забезпечення та системи автоматизації будівель 

виводять методи управління на новий рівень. Більшість процедур керування були 

вдосконалені або автоматизовані, що призвело до збільшення ефективності 

інженерних систем та комфорту використання. 
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 2020 рік - застосування штучного інтелекту в системах АСУІБ 

Штучний інтелект (ШІ або AI) приєднався до спектра будівельних систем. 

Інтелектуальна відеотехніка допомагає завчасно виявляти пожежі, а розумні 

алгоритми прогнозують майбутнє споживання енергії. Схеми поведінки 

визначаються шляхом аналізу даних у режимі реального часу. Системи вчаться за 

рахунок обробки великих масивів даних і автоматично підлаштовуються до 

відповідних умов. 

У сучасних умовах широко використовуються автоматизовані системи 

управління, які побудовані на передових ІКТ, провідних виробників, таких як: 

Honeywell, Danfoss, Unitronics, Belimo, NeuroSys, Wago, Wieland, Relpol, ETI. Слід 

зазначити, що існують професійні рішення, у сфері управління технологічними 

процесами, українського виробництва, наприклад, «Раут-Автоматік» (на базі 

заводу «Квазар»). 

Основним напрямком розвитку АСУІБ слід вважати, окрім поглиблення 

інтеграції базових систем (охорони та пожежної безпеки, керування кліматом, 

водопостачанням, опаленням та освітленням, системи контролю та управління 

доступом, збору показників лічильників та аналізу потенційних витрат), розробку 

методів, які націлені на подолання постійного підвищення навантаження на засоби 

обробки інформації [6].  

Збільшення загальної кількості АСУІБ, кількості пристроїв, які потребують 

обробки їх даних та управління ними, робота штучного інтелекту по аналізу 

великих масивів даних («big data») і прогнозуванню поведінки та стану інженерних 

систем вимагають розробки програмно-апаратних комплексів відповідної 

потужності. Наприклад, середня за розміром АСУІБ офісного комплексу, може 

координувати роботу 5 – 7 великих інженерних систем у будівлі і при цьому 

контролювати до 20 000 точок отримання даних від датчиків стану. Слід зазначити, 

що управління при цьому повинно виконуватися, за більшістю із систем, у режимі 

реального часу [7, 8]. 

Зокрема, відповідно до звіту Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White 

Paper, розглянемо деякі, важливі для даного дослідження показники. 
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Річний звіт Cisco Annual Internet Report - це глобальний прогноз / аналіз, який 

оцінює цифрову трансформацію в різних сегментах бізнесу (підприємства, малий 

та середній бізнес, державний сектор та постачальники послуг). Звіт охоплює 

фіксовані широкосмугові мережі, Wi-Fi та мобільні мережі (3G, 4G, 5G). Надано 

кількісні прогнози щодо зростання користувачів Інтернету, пристроїв та 

підключень, а також продуктивності мережі та нових вимог до застосунків. Отже: 

Близько двох третин світового населення матимуть доступ до Інтернету до 2023 

року. До 2023 року буде 5,3 мільярда користувачів Інтернету (66 відсотків світового 

населення) проти 3,9 мільярда (51 відсоток світового населення) у 2018 році. 

До 2023 року кількість пристроїв, підключених до IP-мереж, буде втричі 

перевищувати загальносвітове населення. До 2023 року на душу населення буде 3,6 

мережевих пристроїв проти 2,4 мережевих пристроїв на душу населення в 2018 

році. До 2023 року мережевих пристроїв буде 29,3 млрд. , порівняно з 18,4 млрд у 

2018 році. Темпи зросту кількості підключень зображені на Рисунку 1.1 [9]. 

 

 

 

Рисунок 1.1. Прогноз щодо зростання кількості підключень до мережі 

 

До 2023 року Machine-to-Machine (M2M)-з'єднання становитимуть половину 

підключених глобальних пристроїв та з'єднань. Частка з'єднань (M2M) зросте з 33 

відсотків у 2018 році до 50 відсотків до 2023 року. До 2023 року буде 14,7 мільярда 

M2M-з'єднань. 
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Інтернет речей (IoT) став поширеною системою, в якій люди, процеси, дані 

та речі з'єднуються з Інтернетом та між собою. Підключені домашні програми, такі 

як домашня автоматизація, домашня безпека та відеоспостереження, підключена 

побутова техніка та програми відстеження, становитимуть 48 відсотків або майже 

половину від загальної кількості з’єднань М2М до 2023 року, що свідчить про 

поширеність М2М у нашому житті. 

 

 

 

Рисунок 1.2. Піраміда побудови автоматизованих систем управління відповідно 

до концепції «Індустрія 4.0» 

 

Окремим методом вирішення питання постійного підвищення рівня 

навантаження на засоби обробки і зберігання інформації може стати широке 

запровадження децентралізованих автоматизованих систем управління. Це 

дозволить «делегувати» прийняття рішень щодо базових процесів безпосередньо 

до контролерів «на місцях», передаючи до центрального пульта управління лише 

інформацію у вигляді звітів. Наприклад, можливо замінити класичну схему 

«Сервер (SCADA) – контролер вводу-виводу – датчик / актуатор / виконавчий 

пристрій» на схему « Система BI (ERP + MES) – контролер із «хмарною» SCADA 

– датчик / актуатор / виконавчий пристрій». 
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Таке перетворення повністю відповідає вимогам «Індустрії 4.0» щодо 

децентралізації обчислень та управління. 

1.2 Аналіз існуючих структур систем управління інтелектуальною 

будівлею 

Структура автоматичної системи управління інтелектуальною будівлею, в 

залежності від кількості та складності завдань, які потрібно вирішувати, може бути: 

- централізована (управління всіма підсистемами виконується центральним 

сервером АСУІБ до якого під’єднані модулі пристроїв зв'язку з об'єктами 

управління); 

- децентралізована (управління виконується з використанням мікропроцесорних 

керуючих і виконавчих пристроїв, які розташовуються в безпосередній близькості 

до об'єктів управління); 

- комбінована (вирішення однієї частини завдань АСУІБ за допомогою 

децентралізованої структури та іншої частини завдань за допомогою 

централізованої структури з об'єднанням обох структур за допомогою пристроїв 

сполучення (на рівні обладнання) і протоколу обміну (на рівні програмного 

забезпечення)) [11]. 

1.2.1 Централізована структура системи управління (home automation) 

Опис централізованої системи управління необхідно розпочати з головних 

недоліків цього типу структури побудови, які міститься вже в самій назві – 

«централізована». Така структура передбачає центральний сервер (ПК або хаб 

керування), що в свою чергу призводить до значних обмежень та ризиків при її 

використанні, а саме: 

- вихід з ладу сервера, який є одночасно і пультом управління, призводить до 

унеможливлення будь-яких дій із системою. Вона (система) стає некерованою, або 

повністю відключається; 

- зосередження всіх механізмів управління в одному сервері накладає вимоги 

щодо значної операційної потужності останнього, а це, в свою чергу, створює 
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обмеження у кількості датчиків та виконавчих пристроїв, які можуть бути задіяні в 

одній системі управління [12]. 

Виходячи з вищенаведеного можливо зробити висновок, що така структура 

побудови системи управління може бути виправдана для дуже незначних, за 

розмірами та переліком поставлених завдань управління, об’єктів. Це можуть бути 

квартири або невеликі приватні будівлі, замкнені технологічні системи з 

невеликою кількістю контрольованих параметрів (окремий теплопункт, одинична 

насосна станція, тощо). 

На Рисунку 1.3 зображено централізовану структуру системи управління на 

прикладі системи «CLAP – розумний будинок» [13]. 

 

 

 

Рисунок 1.3. Централізована структура системи управління помешканням на 

прикладі Системи CLAP. 
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1.2.2 Децентралізована структура системи управління (KNX) 

Коли в завданні на побудову АСУІБ з’явилися жорсткі вимоги до надійності, 

багатофункціональності, гнучкості змін структури та загальної масштабованості 

системи рішення на базі централізованої структури стали неможливими. Такі 

вимоги призвели до розвитку схемотехніки, розробці нових алгоритмів взаємодії 

пристроїв, створенню відповідного програмного забезпечення та комунікаційних 

протоколів. В основу таких розробок було покладено мережеву (шинну) 

організацію структури системи управління. 

Таким чином, вибір мережевої організації структури системи управління 

дозволив по-перше ліквідувати слабке місце централізованої структури – 

центральний контролер управління (сервер), а по-друге створив однорангову 

архітектуру підключення пристроїв у мережі. Це, в свою чергу надало можливість 

реалізації зв’язку пристроїв безпосередньо один з одним в межах системи 

управління, а також використання інтелектуальних датчиків та виконавчих 

пристроїв з власними обчислювальними та комунікаційними можливостями [14]. 

Окремі вимоги, зумовлені тим, що структура є повністю децентралізованою 

(розподіленою), висувають до протоколу передачі: 

- передача даних повинна виконуватись з великою продуктивністю на 

максимально можливій швидкості та мати при цьому достатню загальну надійність 

передачі; 

- протокол повинен реалізовувати такий розмір адресного простору, який 

дозволить підключити до системи якомога більшу кількість пристроїв; 

- забезпечувати певну гнучкість при масштабуванні системи та зміні її 

топології. Ідеальним вважається протокол, який має найменші вимоги до топології 

системи управління, так званий «протокол в вільною топологією системи». 

В наш час значного поширення набув стандарт шини KNX – це сучасний 

розвиток більш раннього проекту EIB (European Installation Bus). Зазначений 

стандарт є, по суті, децентралізованою одноранговою мережею, яку можливо 

розглядати на базі мережевої моделі OSI (Open System Interface). 
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Фактично KNX з’явився у 1999 році, під час об’єднання трьох європейських 

асоціацій автоматизації будівель в одну, яку було названо «Асоціація KNX». При 

цьому KNX увібрав у себе до 90% специфікацій EIB, а у 2006 році KNX був 

оформлений як міжнародний стандарт ISO/IEC 14543. На Рисунку 1.4 наведено 

приклад побудови АСУІБ на базі KNX [15]. 

 

 

 

Рисунок 1.4. Децентралізована структура системи управління інтелектуальною 

будівлею на базі шини KNX 

 

Нижче наведено опис основних властивостей системи KNX, порівняно дві, 

найбільш поширені, топології в цій системі та надано дані про основні пристрої. 

Система KNX – це, як було зазначено вище, шинна система АСУІБ. Це має 

такі наслідки: а) доступ до шини повинен бути чітко регламентованим, б) більшість 

переданих даних не мають корисного навантаження, в) кожен пристрій у системі 

має власний мікропроцесор. Можливо, навіть, сказати, що «інтелект» системи 

розподілений по всіх її пристроях. Це обумовлює переваги такої структури. 
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Головною перевагою децентралізованої структури KNX є те, що, якщо один 

пристрій виходить з ладу, інші продовжують функціонувати. У цей час будуть 

перервані лише ті програми, які залежать від пристрою, який вийшов з ладу [16]. 

Завдяки своїй децентралізованій структурі, структура шини KNX може бути 

модифікована та розширена настільки, наскільки це необхідно. Теоретично 

система KNX може складатися з більш ніж 50 000 пристроїв. 

Для обміну даними між пристроями в системі KNX можуть 

використовуватися різні засоби комунікації (а отже, і способи передачі): звита пара 

KNX (KNX TP), KNX Powerline (KNX PL) використовує існуючу електромережу 

220 В, радіочастотна передача KNX (KNX RF), KNX IP - зв’язок через Ethernet. 

Звита пара KNX (TP). Двожильний кабель передачі даних є 

найпоширенішим середовищем зв'язку для систем KNX. У KNX TP кабель шини 

забезпечує всі пристрої шини як даними, так і живленням. Номінальна напруга 

шинної системи становить 24В, тоді як напруга, що забезпечується джерелами 

живлення KNX TP, становить 30В. Пристрої шини працюють без помилок при 

напрузі від 21В до 30В, тому для компенсації встановлено доступний діапазон до 

9В падіння напруги в кабелі.  

Швидкість передачі даних становить 9600 біт/с, при чому дані передаються 

послідовно, по одному байту, за допомогою асинхронної передачі даних. 

Повідомлення в системі KNX, зазвичай, називають «телеграма». 

«Телеграма» складається з послідовності символів, причому кожен символ 

створює 1 байт даних. Фактично, кілька символів поєднуються між собою, 

утворюючи поле. «Телеграми» KNX TP мають чотири поля ( Рисунок 1.5) [17]: 

1. Контрольне поле. Поле управління, яке визначає пріоритет «телеграми» і чи 

повторювалася передача «телеграми» або ні (якщо одержувач не реагував)  

2. Адресне поле. Поле адреси вказує індивідуальну адресу. Це завжди адреса 

відправника та адреса отримувача. 

3. Поле даних. Поле даних, яке може мати довжину до 16 байт та містить 

корисне навантаження «телеграми».  



36 

4. Контрольна сума. Поле контрольної суми використовується для перевірки 

паритету. 

 

 

 

Рисунок 1.5. «Телеграма» KNX TP 

 

Доступ до шини KNX TP, є випадковим та керується подіями. «Телеграма» 

може бути передана лише тоді, коли не передається жодна інша «телеграма». Щоб 

запобігти зіткненню під час передачі, пріоритети різних передавальних пристроїв 

регулюються методом CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision 

Avoidance). 

Пристрої шини підключаються до кабелю даних через компоненти, відомі як 

термінали шини - вставні термінали, здатні вмістити до чотирьох кабелів KNX. 

Термінали дають можливість від'єднати пристрої від шини, не перериваючи саму 

шину. Це являє собою другу ключову перевагу системи шин KNX: видалення 

одного шинного пристрою із системи не зупиняє взаємодію інших пристроїв між 

собою. 

KNXnet / IP - це відкрита (незалежна від виробника), високопродуктивна 

локальна та глобальна мережа, що відповідає міжнародному стандарту IEEE 802.3 

(Ethernet). На Рисунку 1.6 зображена структура KNXnet / IP у моделі OSI [18]. 

Прив’язка KNX до Ethernet має наступні переваги: а) існуюча в будівлі 

мережева інфраструктура може бути використана для магістральних ліній KNX, б) 

керувати АСУІБ можливо з будь-якої точки світу, в) кілька окремих систем 

управління можливо спостерігати та підтримувати з одного місця через Інтернет. 



37 

KNXnet / IP використовує два методи зв'язку Ethernet - тунелювання та 

маршрутизація - обидва з яких використовують протокол UDP. Туннелювання 

використовується для доступу до шини KNX з локальної мережі або Інтернету з 

метою, наприклад, програмування або інсталяції KNX, тоді як маршрутизація 

використовується для обміну «телеграмами» через мережу Ethernet, наприклад, для 

з'єднання двох систем KNX TP через Ethernet.  

 

 

 

Рисунок 1.6. KNXnet / IP у еталонній моделі OSI 

 

Топологія KNX TP. Основною одиницею KNX TP є лінія. Лінія включає 

джерело живлення KNX (включаючи дросель) і, як правило, не більше 64 інших 

шинних пристроїв. Блок живлення та лінія звитої пари (кабель шини) виконують 

дві функції: вони забезпечують пристрої шини необхідною енергією та дозволяють 

обмін інформацією - тобто передачу «телеграм» - між пристроями системи. 

Повторювачі лінії можна використовувати для продовження лінії, якщо потрібно 

більше 64 пристроїв. До лінії області можна додати до 15 областей через муфти зон, 

щоб сформувати цілісну систему.  
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З міркувань методу формування сигналу та через максимально допустиму 

затримку розповсюдження, відстані в сегментах ліній обмежуються наступним 

чином: а) відстань від джерела живлення до пристрою: макс. 350 м, б) відстань між 

будь-якими двома пристроями в лінії: макс. 700 м, в) довжина відрізка лінії: макс. 

1000 м. 

Кожному пристрою в системі KNX TP присвоюється унікальний номер - його 

індивідуальна адреса. Вона складається з трьох чисел, розділених крапками. Ці 

цифри залежать від положення шинного пристрою в топології та мають формат 

«номер площі - номер рядка - положення пристрою в рядку». Фізичні адреси 

потрібні для того, щоб чітко ідентифікувати пристрої, а також програмувати їх. 

Топологія KNXnet / IP. Замість магістралі та лінії району використовують 

мережу Ethernet. Для зв’язку використовують маршрутизатори KNXnet / IP. 

Маршрутизатори пересилають «телеграми» на інші маршрутизатори KNXnet / IP, 

використовуючи метод маршрутизації. Наявність Ethernet як середовища зв'язку 

збільшує гнучкість топології системи KNX. Більшість маршрутизаторів KNXnet / 

IP також підтримують метод тунелювання, тобто їх також можна використовувати 

як інтерфейс програмування IP для ETS. KNXnet / IP-маршрутизатори можуть 

додатково використовуватися для з'єднання цілих окремих систем між собою через 

Ethernet. Це може бути корисно, якщо, наприклад, дві будівлі обладнані системою 

звитої пари KNX, і ці дві будівлі потрібно об'єднати в єдину систему. 

Максимальна довжина променю з’єднання відповідає специфікації Ethernet і 

дорівнює 100м.  

KNXnet / IP - маршрутизаторам (маршрутизація) присвоюється порядковий 

номер 0. Інтерфейсам KNX IP (тунелювання) може бути надано будь-який 

послідовний номер. 

Як правило, у системі KNX пристрої поділяються на три категорії: системні 

пристрої (джерела живлення, інтерфейси програмування, тощо), датчики та 

виконавчі механізми.  

Датчики - це пристрої, які виявляють події в будівлі (наприклад, хтось 

натискає кнопку, хтось рухається, температура змінюється вище або нижче 
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встановленого значення, тощо), перетворюють їх у «телеграми» (пакети даних) і 

надсилають їх по мережі.  

Пристрої, які приймають «телеграми» та перетворюють вбудовані в них 

команди у дії, відомі як виконавчі механізми. 

Усі стандартні шинні пристрої KNX складаються з двох частин - блоку 

під’єднання до шини (BCU) та додаткового модуля передачі. Контролер блоку 

з'єднання шин, по суті, є мікроконтролером - мікросхемою, яка включає 

мікропроцесор, модуль пам’яті та периферійні пристрої введення / виведення. 

Зазвичай у ролі мікропроцесора виступають чіпи таких виробників: NEC, ATMega 

або Texas Instruments. 

1.2.3 Комбінована структура системи управління (LonWorks) 

АСУІБ комбінованого типу зазвичай називають систему, побудовану на базі 

монофункціональних мікроконтролерів, об'єднаних загальною мережею. До складу 

мікроконтролера, крім процесорної частини, включено кілька модулів зв'язку з 

об'єктом управління. Це можуть бути модулі введення / виведення, перетворювачі 

дискретних або аналогових сигналів (ЦАП, АЦП), управління активною 

потужністю та ін. 

На даний час розроблено досить багато подібних систем, які успішно 

функціонують на різних промислових об'єктах. Однією з таких систем є система, 

розроблена фірмою Echelon Corporation в 1990 році. 

Технологія LonWorks була розроблена американською компанією ECHELON 

і об'єднує широкий набір приймачів (трансиверів), великий спектр апаратних і 

програмних засобів для управління об'єктами, конфігурації і моніторингу мережі. 

Також до складу платформи LonWorks входить мережевий протокол LonTalk, який 

у 199 році був прийнятий як стандарт мереж управління ANSI/EIA709.1-B. В свою 

чергу вказаний стандарт став у 2005 році базисом стандарту EN14908 

(Європейський стандарт автоматизації будівель) [19]. 

Апаратно система LonWorks представляє собою мережу, яка складається з 

певної кількості керуючих контролерів, модулів прийому і видачі дискретних і 
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аналогових сигналів, а також спеціальних модулів, що забезпечують роботу з 

різними датчиками і виконавчими пристроями. 

Основу керуючої мережі становить функціонально - орієнтований 

мікроконтролер. До його складу входять три 8-ми розрядних мікропроцесора: один 

- для організації доступу до каналу зв’язку, другий - для виконання основних 

протокольних функцій і третій - для виконання прикладної задачі (прийому - видачі 

сигналів від датчиків і виконавчих пристроїв). 

Крім мікропроцесорів, мікроконтролер включає блоки оперативної і 

постійної пам'яті та периферійні пристрої: мережевий комунікаційний порт, 

таймери, керуючі регістри, порти введення / виведення. 

За взаємодію з зовнішніми пристроями відповідає один з трьох 

мікропроцесорів за допомогою 11-контактного порту введення / виведення. 

Залежно від зовнішніх пристроїв, які обслуговуються даним мікроконтролером, 

функціональне призначення контактів порту може бути задано прикладним 

програмним забезпеченням [20]. 

Для реалізації мережевих функцій мікроконтролера служить 5-контактний 

комунікаційний порт, яким керує мікропроцесор, в функції якого входить 

обслуговування двох нижніх рівнів протоколу LonTalk. Для сполучення 

мікропроцесора з фізичним каналом зв'язку до комунікаційного порту 

підключаються приймачі відповідно до обраного типу каналу. 

Однією з головних складових технології LonWorks є відкритий протокол 

LonTalk, який описано 7-рівневою мережевою моделлю взаємодії відкритих систем 

OSI. 

Протокол LonTalk не спирається на певну реалізацію фізичного рівня і 

забезпечує передачу даних по самим різним каналам зв'язку з використанням 

різноманітних методів кодування. Наприклад, для звитої пари використовується 

метод диференціального кодування, а для роботи на сегментах ліній 

електроживлення і на радіочастотних каналах застосовується FSK-модуляція. 

Кожен вузол LonWorks працює з фізичним рівнем в одному з двох режимів - 

прямому чи спеціальному. У прямому режимі інформація передається в 
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закодованому вигляді (наприклад, із застосуванням диференціального 

манчестерського кодування бітів), а в спеціальному режимі дані передаються 

послідовно і без кодування. Причому в обох режимах кожен пакет 

супроводжується 16-ти бітовим CRC-кодом. Це дозволяє не враховувати при 

передачі бітів конкретну реалізацію середовища передачі. При роботі в прямому 

режимі контроль над швидкістю передачі даних, довжиною заголовків пакетів і 

кодуванням бере на себе мікроконтролер. У спеціальному режимі ці завдання 

виконує приймач, який використовується для сполучення різних фізичних 

протоколів. 

На підрівні MAC як засіб боротьби з колізіями використовується 

предикативний метод, заснований на впорядкуванні доступу до каналу з 

урахуванням передбачуваного навантаження на канал. Вузол передачі завжди 

отримує доступ до каналу з випадковою затримкою з діапазону від 0 до деякої 

величини W, що є функцією числа незавершених завдань, які стоять в черзі на 

виконання.  

Функції канального рівня використовують просте кодування кадрів і 

нескладний механізм виявлення помилок без відновлення за рахунок повторної 

передачі. Пропускна здатність каналу залежить від групи факторів: швидкості 

передачі, часу доступу до середовища передачі, розміру пакетів, тощо. 

Транспортний рівень забезпечує достовірну передачу пакетів одному 

пристрою або групі пристроїв. Для зв'язку з сеансовим рівнем на транспортному 

рівні LonTalk реалізована підтримка таких функціональних запитів: послати 

«телеграму», прийняти «телеграму», підтвердження завершення передачі. 

Сеансовий рівень відповідає за реалізацію простого механізму 

запиту/відповіді для доступу до віддалених серверів даних і забезпечує виконання 

всього однієї функції - запит/відповідь. При цьому будь-який запит буде чекати 

відповіді. Функції запиту/відповіді можна використовувати для прикладних задач, 

які працюють за принципом клієнт-сервер. 
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І на транспортному, і на сеансовому рівнях включений механізм контролю 

авторизованого доступу: запит, який не володіє правом доступу до даних 

поточного вузла, не буде виконано. 

У LonWorks використовується модифікований довільний доступ з контролем 

несучої (CSMA/CD). Для зменшення навантаження на мережу використовується по 

дієвий механізм обміну повідомленнями, а для скорочення внутрішньомережевого 

трафіку можна використовувати сегментацію мережі за допомогою 

маршрутизаторів. 

LonWorks - це платформа, здатна вирішити більшість проблем, що 

виникають при проектуванні, інсталяції та обслуговуванні АСУІБ. Рішення, 

засновані на LonWorks, забезпечують можливість побудови легко масштабованих 

систем управління на базі продуктів різних виробників. Використання технології 

LonWorks дає компаніям-постачальникам обладнання для систем управління 

будівлями можливість без додаткової координації розробляти і виробляти 

функціонально сумісні пристрої для мереж LonWorks. Протокол LonTalk як 

стандарт офіційно визнаний такими організаціями, як EIA, ASHRAE, SEMI, IEEE, 

AAR, IFSF. Для забезпечення координаційної роботи була створена організація 

LonMark - незалежна асоціація виробників обладнання за технологією LonWorks, 

яка формує єдині рекомендації для розробників і проводить сертифікацію 

сумісного з LonWorks устаткування [21]. 

1.3 Аналіз характеристик основних компонентів автоматизованої 

системи управління інтелектуальною будівлею 

Автоматизована система управління будівлею поєднує у собі декілька 

підсистем. Загалом можна сказати, що АСУІБ є верхнім рівнем інтеграції 

різноманітних технічних систем моніторингу та управління, які знаходяться у 

будівлі і кожна з яких несе особисте функціональне навантаження. Фактично, 

АСУІБ отримує дані від одних елементів, наприклад, датчиків затоплення і надає 

керуючих сигнал іншим, наприклад, електроприводам насосів. Слід зазначити, що 

не всі підсистеми одразу увійшли до АСУІБ у вигляді складових частин, оскільки 
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деякі з цих підсистем створювались на різних етапах розвитку інформаційно – 

комунікаційних технологій. Також необхідно чітко усвідомлювати той факт, що до 

складу АСУІБ може входити досить велика кількість різноманітних підсистем, 

детально розглянути які, в рамках даного дослідження буде неможливо. Нижче 

наведено стислий опис основних підсистем, які є складовими компонентами 

АСУІБ [22, 23]. 

1.3.1 Система охоронної сигналізації 

Система охоронної сигналізації нарівні з системою управління ОВК 

(опалення, вентиляція, кондиціонування, англ. – HVAC) є, певно, найстарішою та 

найпоширенішою системою з якої починалася побудова «інтелектуальної будівлі» 

та АСУІБ загалом. 

На сьогодні розділяють дві основні гілки систем охоронної сигналізації – 

дротова та бездротова. Слід зазначити, що у відповідності до 

загальноєвропейського стандарту EN 50131 безпроводові системи не можуть 

отримувати клас відповідності вище ніж Grade 2. Обидві гілки мають у своєму 

складі однакову кількість типів датчиків і однакове функціональне призначення 

[24]. 

Зазвичай, при побудові системи охоронної сигналізації, яка входить до 

складу АСУІБ використовують модель у якій поєднано такі типи датчиків: 

1.  Датчик руху. Інші його широковідомі назви - об'ємний або пасивний 

інфрачервоний (ІЧ) датчик. В його основі лежить визначення присутності в 

приміщенні, що охороняється, об'єктів, які випромінюють тепло. У сучасних 

моделях закладено вміння розрізняти - тварина (собака, кіт) знаходиться в кімнаті 

або людина. У разі виявлення теплового випромінювання датчик руху формує 

сигнал тривоги, який передає до центрального контролера системи охоронної 

сигналізації. 

Датчики руху бувають прості і складні. У простих обробка сигналу ведеться 

аналоговим методом, а в складних - цифровим, завдяки вбудованому у датчик 

процесору. Прості датчики руху мають недолік - часто відбувається помилкове 

спрацювання при зміні теплового режиму (включення або виключення опалення, 
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протяг, нагрів сонячними променями). Складні датчики руху вирішують цю 

проблему за допомогою багатоканальних чутливих головок і цифровій обробці 

сигналу. 

Сповіщувачі (датчики) відрізняються формою зон чутливості. Зазвичай, це 

сектор 90 – 110 градусів, але його можна змінити накладками або лінзами Френеля, 

виходячи з вимог до проектування конкретної системи. 

Наразі, фахівцями нашої групи розробників, було виконано модернізацію 

класичного датчику руху, враховуючи новітні потреби АСУІБ у розрізі 

максимальної інтеграції усіх підсистем об’єкту. У склад датчика були добавлені у 

якості чутливих елементів: гіроскоп, сенсор освітленості та температурний сенсор. 

Це надало змогу значно розширити функціонал датчика, а саме: з’явилась змога 

контролювати датчик у просторі (захист від переміщення бездротового датчика), 

вимірювати температуру, що дає можливість не встановлювати окремий датчик 

температури у приміщенні для системи управління кліматом, вимірювати рівень 

освітленості та надавати дані до системи управління освітленням [25].  

Таке поєднання декількох чутливих елементів у одному пристрої робить 

можливим його використання у модельних сценаріях поведінки АСУІБ, наприклад, 

датчик виявляє теплове випромінювання у приміщенні, тобто отримує інформацію 

про знаходження в приміщені людини, але оскільки об’єкт не знаходиться в режимі 

сигналізації, така людина вважається власником а не зловмисником і якщо сенсор 

освітленості виявляє сутінки, то система управління освітленням вмикає світло для 

людини у приміщенні. Таких сценаріїв поведінки може буде задано декілька, під 

різні задачі. 

2. Магнітний датчик (датчик відкриття або магніто-контактний датчик) – за 

поширеністю другий, після датчику руху, датчик системи охоронної сигналізації. 

Завдяки своїй простій конструкції, цей датчик не має помилкових спрацювань, хоча 

для більшої надійності, при проектуванні системи, практикують парне 

встановлення таких датчиків. При відкритті вікна чи дверей відбувається 

віддалення магніту, встановленого на рухомій частині конструкції від геркона 
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(контакт, запаяний в скляній трубці), розміщеного на нерухомій частині, що 

викликає створення сигналу у датчику. 

Цей датчик також можливо задіяти у сценарних моделях систем АСУІБ у 

якості пристрою зворотного зв’язку, наприклад, при контролюванні спрацювання 

приводів ролет на воротах, жалюзі на вікнах, електроприводів закриття вікон. 

3. Радіохвильовий датчик. Датчик створює сигнал для передачі на контролер, 

коли фіксує зміни довжини випромінюваної хвилі або її частоти відносно 

прийнятого, відбитого сигналу в приміщенні, яке охороняється (ефект Доплера). За 

таким типом датчику помічено велику кількість помилкових спрацювань в тих 

випадках, коли за матеріалами, які добре пропускають радіохвилі (сантехнічні 

пластикові труби і т.д.) відбувається рух робочих механізмів, працюючих верстатів, 

переміщення рідини, тощо. Також недоліком, який походить з принципу роботи 

датчика, треба вважати неможливість його реалізації у бездротовому вигляді – 

постійне випромінювання радіохвиль у дуже короткий проміжок часу повністю 

розряджає автономне джерело живлення. 

4. Датчик розбиття скла. Працює за схемою визначення частотного діапазону 

звуку, властивого звуку розбитого скла різних видів - звичайного, армованого, 

покритого захисною плівкою і т.д. 

Сучасні моделі датчиків розбиття скла аналізують повний спектр всіх шумів 

і спрацьовують при точному визначенні звуку розбитого скла. Подібний датчик 

розбиття легко справляється з контролем вікна, скляної вітрини площею до 10 

квадратних метрів. Існують датчики, так звані двохпорогові пристрої, які 

аналізують 2 події - звук удару, потім дзвін скла, а для того щоб відбулося 

спрацювання, повинно пройти не більше 150 мс між цими двома подіями.  

Також існують інші типи датчиків системи охоронної сигналізації: 

вібраційні, датчики ємності, променеві. Ці типи датчиків відносяться до 

спеціалізованих та не мають широкого застосування. Слід зазначити, що існує 

можливість поєднувати типи датчиків, наприклад, датчик руху та датчик розбиття 

скла. Такий тип датчиків вважається комбінованим. 
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1.3.2 Система протипожежної сигналізації та контролю рівня 

загазованості 

Зі збільшенням кількості великих офісних центрів, площ торговельно-

розважальних закладів а також збільшенням поверховості житлових будинків (в 

Україні, подекуди до 32 – 39 поверхів) виникла суттєва потреба у інтеграції, раніше 

автономних, систем протипожежної сигналізації, пожежогасіння та контролю рівня 

загазованості до складу єдиної АСУІБ. 

Дані від пожежних датчиків тепер поступають не тільки до МНС Україні, але 

і до моніторингового центру власника будівлі. Це дозволяє прискорити дії по 

оповіщенню та евакуації людей з небезпечної зони, задіяти місцеві системи 

пожежогасіння [26]. 

Система протипожежної сигналізації, як і система охоронної сигналізації, за 

типом передачі сигналу поділяється на дротову та бездротову. За типами датчиків 

(сповіщувачів) розділення відбувається наступним чином: 

1. Тепловий пожежний датчик. Працює як термостат, тобто вимірює і реагує 

на зміну температури в приміщенні. Може встановлюватися в будь-якому місці 

будівлі, де недоступна реалізація інших сповіщувачів. Теплові лінійні сповіщувачі 

рекомендується використовувати в запилених, загазованих приміщеннях, 

приміщеннях з агресивним середовищем або при низьких температурах. 

Якщо класифікувати тепловий сповіщувач за типом чутливого елементу, 

який зчитує навколишні параметри, то розрізняють: 

- порогові; 

- диференціальні; 

- комбіновані. 

Перший (пороговий або максимальний) спрацьовує при подоланні 

граничного рівня температури в будівлі. За таким принципом виготовлялися 

найперші моделі теплових сповіщувачів. Вони не позиціонуються як датчики 

швидкого реагування, тому як сигнал про пожежу подавався тоді, коли вогонь вже 

досить розгорівся і з'явився жар. 
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Диференціальний чутливий елемент аналізує швидкість підвищення 

температури в середовищі його розміщення. Якщо прогрів середовища 

відхиляється від норми, сповіщувач подає сигнал про початок пожежі. 

Комбінований пристрій - це суміш першого і другого типу. Взявши найкращі 

якості обох попередніх чутливих елементів, спрацьовує, якщо помічає занадто 

швидке нагрівання повітря і якщо температура досягла порогового значення. 

Завдяки такому методу спрацювання є універсальним датчиком. 

2. Датчик диму - більш ефективні пристрої через ряд конструкційних 

особливостей. Їм не потрібно реагувати на тепло, вимірювати температуру. Реакція 

на дим може допомогти запобігти пожежі ще на стадії тління. 

Є відмінності в роботі датчиків диму, тому за будовою їх можна поділити на 

два типи: 

Оптичні - поширені аналізатори, принцип роботи яких заснований на роботі 

світлового випромінювача спільно з фотоприймачем. Діляться оптичні пристрої на 

точкові і лінійні. 

Точкові димові пожежні датчики посилають в навколишнє середовище 

сигнали, які розсіюються, якщо в атмосфері немає диму. Якщо промені відбилися і 

потрапили на фотоприймач, значить вони відбилися від диму, і створюється сигнал 

тривоги, який відсилається на контролер. 

Лінійні протипожежні датчики диму працюють за принципом «приймач-

передавач». На чутливий елемент пристрою, за допомогою світлодіода, 

відправляється пучок світла. Якщо світло досягає приймача, значить повітря чисте 

і перешкод не спостерігається. Якщо промінь світла не досягає своєї мети, датчик 

формує сигнал тривоги. 

Іонізаційні (аспіраційні) - найбільш складні і дорогі прилади серед усіх 

існуючих димових датчиків пожежної сигналізації, принцип роботи яких полягає у 

постійному контролі повітря через вентиляцію. В сповіщувачі встановлена камера, 

яка містить протилежно заряджені частинки. Апарат через спеціальні трубки 

примусово бере проби повітря у прискореному режимі. При постійному заборі 

повітря, якщо частинки диму потрапляють всередину, то електрони починають 
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реагувати на них. Детектор фіксує реакцію і формує тривожний сигнал, який 

передає на контролер. 

З розвитком мікропроцесорної техніки, сучасні чутливі елементи лінійних 

протипожежних датчиків отримали змогу розрізняти до 1000 видів диму, тим 

самим створювати різні типи сповіщення до центрального контролера – від 

«пожежа» до «паління у невстановленому місці» [27]. 

3. Датчик полум'я. Світлові сповіщувачі або датчики полум'я реєструють 

відкрите полум'я в приміщенні або осередок загоряння за допомогою світлового 

діапазону, а саме: інфрачервоного, ультрафіолетового, електромагнітного. 

Так, наприклад, інфрачервоний датчик полум’я (Infrared Flame Sensor) 

виявляє випромінювання від вогню в діапазоні 760-1100 нм. Реагує на полум’я 

звичайної запальнички на відстані до 80 см. Для більш сильного полум’я відстань 

збільшується до декількох метрів. Чутливість приладу налаштовується 

потенціометром.  

4. Датчик газу. Пристрої реагують на вміст чадного газу та інших різновидів 

газу в приміщенні. Сповіщувачі користуються попитом на об'єктах з газовим 

обладнанням, водонагрівачами, котлами, тощо. Якщо система вентиляції на об’єкті 

працює погано, концентрація газу може бути досить великою в приміщенні, і 

датчик створить інформаційний сигнал до головного контролера, а той, у свою 

чергу, включить додаткові вентиляційні установки та сповістить черговий 

персонал про загазованість. Найчастіше встановлюється в технічних приміщеннях 

будівель, на паркінгах житлових комплексів та офісних центрів. 

За типом конструкції датчики газу повторюють аспіраційні датчики диму. 

1.3.3 Система відеоспостереження 

Зважаючи на стрімкий зріст аналітичних функцій систем 

відеоспостереження, ці системи стали невід’ємною складовою будь-якої АСУІБ. 

Сучасні цифрові відеокамери здатні не лише виконувати функції запису 

відеозображення та його відтворення, але і поєднувати у собі охоронні (реагувати 

на рух), пожежні (реагувати на загоряння), контролюючі у складі систем СКУД 
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(надання доступу до локацій за розпізнаванням обличчя), моніторингові 

(вимірювання температури та вологості) функції [28]. 

Детальний аналіз системи відеоспостереження, як компонента АСУІБ 

виконано в п. 1.4. даного дослідження.  

Система відеоспостереження АСУІБ складається з наступних елементів: 

1. Відеокамери. На сьогоднішній день, в системах управління 

використовуються цифрові камери, робота яких побудована на стеку протоколів 

TCP/IP, але для невеликих систем ще існують можливості використання камер 

AHD або Analog High Definition – аналогових камер високої чіткості. В залежності 

від задач проектування використовують купольні або циліндричні камери. 

Зазвичай, в приміщеннях та кабінах ліфтів, використовують купольні відеокамери. 

Циліндричні камери призначені для встановлення на вулиці для контролю 

прилеглої території. До вуличних камер можливо віднести камери розпізнавання 

автомобільних номерів (ANPR - Automatic Number Plate Recognition,) які 

контролюють в’їзди – виїзди на територію будівлі і наявність вільних місць у 

паркінгу та роботизовані камери (Speed Dome), якими керують оператори системи 

відеонагляду, або ці камери знаходяться у режимі «патрулювання». 

2. Сервери зберігання. У великих АСУІБ серверами зберігання виступають 

виділені, з великим об’ємом жорстких дисків (від 200 Тб) мережеві пристрої 

зберігання NAS (англ. Network Attached Storage). У невеликих системах (до 200 

відеокамер) серверами зберігання можуть бути відеореєстратори. Один такий 

відеореєстратор може опрацьовувати потік від 4 до 32 відеокамер. В такому 

випадку відеореєстратор одночасно виконує функцію сервера керування та 

аналітики. 

3. Сервери керування та аналітики. Програмно-апаратні комплекси, іноді 

поєднані з «хмарними» рішеннями, які функціонально націлені на оброблення 

великої кількості відеоданих (від 500 –та камер і більше), які зберігаються на NAS, 

або у режимі реального часу потрапляють до серверів від відеокамер. Фактично, 

робочі станції операторів відеонагляду підключаються саме до цих серверів, а не 

безпосередньо до відеокамер. Сервери дозволяють виконувати аналітичний пошук 
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у відеоархівах, аналізувати відеокадр на предмет зникнення чи появи у кадрі 

об’єктів, супроводжувати ці об’єкти, спостерігати за перетином умовних ліній, 

визначати марку та колір автомобілів, їх напрямок руху та швидкість, тощо. 

Для великих АСУІБ, у яких наявний локальний, або центральний 

ситуаційний центр доречно використовувати, поряд з робочими станціями 

операторів, так звані «відеостіни», які являють собою організовану певним чином, 

за допомогою контролерів, матрицю із 9, 16 або більше LED панелей великої 

діагоналі та розподільчої здатності. Це дозволяє одночасно виводити для 

моніторингу велику кількість відеокамер. 

1.3.4 Система управління кліматом (опалення, вентиляція, 

кондиціонування) 

Система управління ОВК або HVAC - саморегульована система опалення, 

вентиляції та кондиціонування (Heating, Ventilation, & Air Conditioning), що є 

неодмінною частиною АСУІБ. 

Завданням системи є підтримка комфортного клімату всередині приміщення 

при максимальній оптимізації енергоспоживання. 

Технічні визначення систем, які контролюються є такими: 

Опалення - нагрівання і контроль сухості повітря шляхом регулювання 

тепловіддачі джерел нагріву: центрального опалення або електричних приладів. 

 Вентиляція - регулювання складу і якості повітря в приміщенні шляхом 

природної і примусової вентиляції. Також до функцій вентиляції входить 

фільтрація повітря, яке поступає до будівлі. 

Кондиціонування - охолодження і регулювання вологості повітря у 

приміщенні. 

Розглядаючи технічні засоби контролю клімату, початком історії систем 

HVAC можна назвати 1902 рік, коли Альфред Вольф і Вілліс Хевіленд Керріер 

розробили першу систему кондиціонування повітря. З тих пір йшло оновлення 

компонентів систем, розвиток їх застосування. У 1980-х роках Американське 

товариство інженерів з опалення, холодильного обладнання та кондиціонування 

повітря (ASHRAE) встановило нові стандарти для мінімальна енергоефективність 
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будівельних конструкцій (Standart 90.1 та Standart 90.2). Ці стандарти вважаються 

основними віхами в історії систем управління ОВК. Поєднання системи 

кондиціонування з системою опалення і системою вентиляції повітря дозволяло 

контролювати клімат в приміщенні, що позначалося на поліпшенні умов 

перебування в ньому людини [29]. 

Розвиток усіх трьох систем йшло паралельно один одному, в ногу з технічним 

прогресом, що створило умови для величезної кількості комбінацій систем різних 

типів, що виконують одну функцію - контроль клімату в приміщенні.  

Відмінність автоматизованої системи управління ОВК від звичного ОВК з 

ручним управлінням полягає в тому, що система сама визначає, де і яке потрібне 

втручання для створення комфортного клімату в приміщенні. Користувачеві 

більше не потрібно стежити за необхідністю включення пристроїв, система сама 

визначить зону з затхлим повітрям, рівень вмісту кисню в повітрі, температуру і 

вологість, а так само створить комфортні умови в залежності від ваших занять: 

відпочинок, прибирання, робота, прийом гостей і т .п. 

Віддаючи функцію контролю і моніторингу автоматизованій системі, ми 

позбавляємося від фактору перевитрати ресурсу, що позитивно позначається на 

економічності енергоспоживання. 

Управління системами ОВК здійснюється з одного центрального інтерфейсу. 

Особливість системи в тому, що управління ведеться не над конкретними 

пристроями, а над зонами, за які ці пристрої відповідають. Система ОВК тісно 

інтегрується в системи АСУІБ і працює спільно з системами освітлення. 

Обов'язковою умовою для пристроїв системи ОВК є використання загальних 

протоколів зв'язку, наприклад RS232 і RS485. 

Слід зазначити, що в системах опалення, напрямком, який стрімко 

розвивається є так зване «погодне регулювання». Суть його полягає у зміні 

застарілого режиму управління опаленням «зима – літо» на побудований на базі 

ПІД – регулятора режим управління відносно температури оточуючого 

середовища. В Україні реалізація такої формули управління міститься у 

контролерах фірми «РАУТ – Автоматік». 
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1.3.5 Система управління освітленням 

Сучасні розробки в області апаратури запуску джерел світла забезпечили 

можливість виробляти автоматизовані і ручні системи управління освітленням 

(СУО). Подібні системи виконують дві важливі функції: дозволяють забезпечувати 

максимальну комфортність освітлення і підвищують економію електричної енергії. 

Якісна СУО повинна забезпечувати виконання наступних завдань: створювати 

постійне освітлення заданих зон (робочі місця, холи та поверхи житлових 

комплексів, територія навколо будівлі, тощо); дозволяти користувачам самостійно 

регулювати рівень освітленості у заданих зонах; автоматично регулювати рівень 

освітленості в залежності від присутності людей в приміщенні; формувати певний 

рівень освітленості в залежності від часу доби, пори року, днів тижня. 

Основою системи управління освітленням є електронні апарати запуску 

ламп, які забезпечують можливість управляти потоком світла, який формується 

лампою. При цьому, управління може здійснюватися як в автоматичному режимі - 

від датчиків освітленості, руху, часу, так і в ручному – самостійно, самими 

користувачами. 

Регулювання може бути цифровий або аналоговим. B СУО з аналоговим 

регулюванням команди управління відправляються безпосередньо оператором або 

ж сигнали, які надходять з датчиків передаються на регулювальні входи апаратів 

запуску в формі постійної напруги 1-10 B, викликаючи певну зміну інтенсивності 

потоку світла і рівня освітленості. Функції датчика освітленості може виконувати 

практично будь-який елемент, чутливий до світла. Найбільш часто 

використовуються фоторезистори і фотодіоди. Ці датчики чутливі до загального 

рівня освітленості, який формується штучним і природним світлом. При 

підвищенні рівня природного освітлення датчики зменшують рівень потоку світла 

освітлювальних приладів або вимикають їх зовсім. Ця особливість забезпечує 

постійний рівень освітленості програмованих зон, який може змінюватися 

операторами c використанням ручного регулювання. Ручне регулювання, зазвичай, 

виконується за допомогою пультів дистанційного керування або за допомогою 

стаціонарних потенціометрів, що закріплюються біля вимикачів на стінах. 
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Датчики руху і присутності призначені для автоматичного вимкнення 

освітлювальних приладів, коли в приміщенні протягом певного періоду часу 

відсутні люди. Ці датчики бувають активними (з інфрачервоним 

випромінюванням) і пасивними (чутливими до теплового випромінювання). 

Поточний час, дні тижня і пори року враховуються відповідно до годинника 

реального часу, який вбудовано в систему управління освітленням. 

Цифрове регулювання, на відміну від аналогового, надає можливість, окрім 

управління рівнем освітленості, виконувати програмування освітлення, a також 

виконувати адресне управління освітлювальними приладами. При цьому апарати 

запуску запам'ятовують необхідний рівень потужності джерел світла і про 

наступному запуску вмикають лампи згідно з цим рівнем. При цифровому 

регулюванні сигнали є послідовністю кількох імпульсів напруги, закодованих в 

цифровому вигляді. Обидва описаних варіанти регулювання можуть 

застосовуватися одночасно. Узгодження сигналів між собою виконується за 

допомогою перетворювачів (аналого-цифрових або цифро-аналогових). 

Кодування цифрових сигналів може виконуватися різними методами, 

відповідно, пристрої, вироблені однією компанією, можуть не взаємодіяти c 

пристроями інших виробників, не сприймаючи їх команд. Для ліквідації цього 

недоліку, в кінці 1990-x років найбільші європейські виробники апаратів запуску 

ламп (Osram, TridonicAtco, Philips, VosslohSchwabe) сформували загальний метод 

кодування команд, який розпізнається усіма пристроями кодування сигналів, і 

назвали його DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Протокол DALI, 

фактично, був розроблений на заміну аналоговому протоколу «1-10В». Будь-яке 

обладнання, яке підтримує інтерфейс DALI, може незалежно зв'язуватися з шиною 

DALI. DALI-контролери можуть запитувати стан приладу і адресно надсилати 

команди кожному приладу в системі, використовуючи двонаправлений обмін 

даними. В якості автономної системи в одній DALI-лінії можуть працювати до 64 

незалежних пристроїв. Кількість адрес в системі можна збільшити до 12 800, 

використовуючи DALI - маршрутизатори (об'єднавши разом до 200 DALI-ліній). 
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Також DALI-лінія може бути використана в якості частини іншої системи АСУІБ, 

підключаючись до неї через DALI-шлюзи [30]. 

Застосування СУО c використанням датчиків освітленості, руху, присутності 

і часу може забезпечити економію енергії на освітлення до 75%. B масштабах цілої 

країни це дає загальну річну економію електричної енергії в кілька десятків 

мільярдів кВт / год.  

1.3.6 Система запобігання затопленню («Антипотоп») 

Протікання води створює великі проблеми і фінансові витрати для власників 

будівель. Вода, яка протікає, з системи водопостачання руйнує будівельні 

конструкції, псує меблі та оздоблення, може викликати коротке замикання в 

системі електропостачання. 

Для того щоб контролювати протікання води, в першу чергу, потрібно його 

виявити. Для того щоб вчасно виявити протікання і приступити до його ліквідації 

відносно недавно стали з'являтися датчики протікання води. Ці датчики 

встановлюються в місцях можливого скупчення води після її потрапляння в 

приміщення з трубопроводів. Зазвичай, це санвузли, приміщення насосних станцій, 

дренажні приямки у підвалах. 

Система захисту від протікання води розроблена таким чином, щоб виявити 

протікання і дати сигнал контролеру АСУІБ або ж безпосередньо на регулюючий 

пристрій для перекривання потоку води. Сам по собі датчик являє собою пристрій 

з контактами, при попаданні на які води, замикається електричне коло. Замикання 

ланцюга сигналізує про те, що почався витік води. Надалі робота системи полягає 

або в сигналі про виникнення проблеми, або в рішенні її автоматизованими 

способами [31]. 

При підключенні датчика протікання до системи сигналізації або управління 

«розумним будинком» через спеціалізовані шлюзи яка система здатна подати 

сигнал через мобільну мережу або іншим способом оповіщення власнику 

приміщення про проблему. Це дозволить швидше помітити і вчасно прийняти дії 

до усунення протікання. Але не завжди навіть своєчасне оповіщення дозволяє 

вчасно дістатися до будинку і перекрити воду. 
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Багато системи захисту від протікання працюють в комплексі з кульовими 

кранами з сервоприводами. У такому випадку через шлюз АСУІБ на сервопривід 

кульового крана подається команда до його джерела живлення, і він в 

автоматичному режимі закриває подачу води в будівлю. Перетворення сигналу від 

датчика до сервоприводу проходить через контролери, які можуть входити до 

складу спеціалізованої підсистеми АСУІБ «Антипотоп». 

До складу підсистеми системи входять: 

- контролер; 

- датчик протікання води; 

- кульовий кран з сервоприводом. 

Основою будь-якої системи захисту від протікання води є датчик. Датчики 

протікання бувають дротові та безпроводові. Дротовий датчик протікання води 

підключається до системи АСУІБ за допомогою звичайного кабелю, який 

використовується для систем охоронної сигналізації. У таких системах 

використовується схема живлення 5-12 В. 

Недоліком дротових датчиків є необхідність прокладки даного кабелю до 

точки контролю. Це ускладнює роботи після ремонту у будівлі або якщо місце 

установки датчика і місце розташування контролера знаходиться далеко один від 

одного.  

Цих недоліків позбавлені безпроводові датчики протікання. Вони 

підключаються до системи за допомогою різноманітних радіопротоколів, 

наприклад: Wi-Fi, LoRaWAN, GSM/GPRS, ZigBee та ін. 

До складу системи запобігання затопленню також входять крани, так звана 

запірна арматура, та контролери. Слід зазначити, що контролери можуть бути як 

спеціалізовані, так і вільнопрограмовані, а крани можуть мати різний конструктив 

запірного механізму та отримувати живлення як від мережі 220В, так і від блоків 

живлення на 12В, або мати власне джерело живлення у вигляді акумуляторної 

батареї на 5В. Останній варіант у поєднанні з бездротовим датчиком протікання дає 

для АСУІБ найбільшу гнучкість у проектуванні і побудові. 
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1.3.7 Система збору показників приладів обліку 

Досвід показує, що основною проблемою процесу обліку енергоресурсів в 

будівлях є його низька автоматизація. При організації обліку споживання 

електроенергії, як правило, мова йде лише про встановлення приладів обліку. Але 

якщо в цій ситуації відповідальність за достовірність інформації, свідчень і оплату 

за споживання несе споживач, тобто власник або наймач приміщення, то при обліку 

споживання гарячої та холодної води і тепла від достовірності та своєчасності 

передачі показань залежить функціонування і фінансова стійкість експлуатуючої 

організації. АСКОЕР - це комплекс спеціалізованих, метрологічно атестованих 

технічних засобів автоматизованого обліку електричної енергії, теплової енергії, 

витрати гарячої і холодної води на об'єктах житлово-комунального господарства та 

комерційного будівництва з метою енергозбереження та ведення розрахунків між 

постачальниками і споживачами енергоносіїв. 

АСКОЕР в першу чергу призначена для: 

- отримання достовірної інформації про кількість спожитої електричної 

енергії, теплової енергії, витраті гарячої та холодної води; 

- зниження трудомісткості і вартості робіт зі збору, обробки, передачі і 

документування інформації; 

- забезпечення фінансових розрахунків за електричну енергію, теплову 

енергію, витрат гарячої та холодної води між постачальниками і споживачами. 

Основними цілями створення АСКОЕР є: 

- комерційний облік спожитої електричної енергії, теплової енергії, витрати 

гарячої і холодної води; 

- автоматизований збір результатів вимірювань; 

- зберігання даних про вимірювання в базі даних; 

- передача даних про вимірювання в єдину базу даних. 

Система АСКОЕР складається з двох підрівнів: 

- інформаційно-вимірювальний комплекс (ІВК) складається з лічильників 

електричної енергії, теплової енергії та лічильників холодної і гарячої води, а також 

каналоутворюючої апаратури. Зазвичай, лічильники мають вихідний інтерфейс с 
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протоколом передачі Modbus RTU або Modbus TCP. ІВК призначений для 

виконання вимірювань електричної і теплової енергії, витрат гарячої і холодної 

води з подальшою їх передачею на верхній рівень системи (ІОК); 

- інформаційно-обчислювальний комплекс (ІОК) складається з 

каналоутворюючої апаратури, сервера збору і обробки даних і АРМ-ів 

(автоматизованих робочих місць операторів). ІОК призначений для виконання 

регламентного опитування приладів обліку рівня ІВК, контролю достовірності 

отриманої інформації, проміжного зберігання, обробки і перегляду даних. На 

даному рівні система забезпечує процес взаємодії з білінговими системами. 

Система автоматично фіксує значення показань лічильників електричної і 

теплової енергії, водолічильників з можливістю реалізації алгоритмів розрахунку 

обсягів спожитої електричної енергії, теплової енергії, витрат гарячої і холодної 

води з урахуванням тарифів, здійснює накопичення, зберігання і передачу даних по 

регламенту або за запитом з рівня ІОК. 

До контролерів збору можливо одночасно підключити до 1000 точок обліку 

різних типів, показання з яких будуть розпізнаватися і формувати базу даних 

певного формату на основі заданого алгоритму. Спеціалізоване програмне 

забезпечення дозволяє вести облік в автоматичному режимі за заданим протоколу 

періоду опитування або за запитом оператора. Після опитування приладів обліку 

формуються погодинний, добовий, місячний, річний графіки споживання 

енергоресурсів. Інформація представлена в зручному інтерфейсі в графічному або 

табличному вигляді [32]. 
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1.4 Аналіз сучасного стану систем відеоспостереження , як компонента 

автоматизованої системи управління інтелектуальною будівлею 

В рамках даного пункту дослідження слід розглянути сучасну динаміку 

розвитку ринку систем відеоспостереження, як однієї з основних складових 

загальної системи управління інтелектуальною будівлею, та основні проблеми її 

застосування саме у якості компонента АСУІБ. 

Загальна динаміка ринку 

При аналізі офіційних даних щодо імпорту IP-відеокамер до України, в 

першу чергу, вбачається сильна просадка ринку, починаючи з 2-го кварталу 2020 

року, пов'язана з появою та поширенням COVID - 19. Зараз негативні наслідки 

пандемії COVID - 19 поступово сходять нанівець, тому є підстави очікувати до 

кінця 2021 року зростання ринку близько 10%, а до середини - кінця 2022 року - 

вихід на "докризові" темпи, тобто близько 15% в рік або навіть більше. Наростаючі 

потреби сучасного світу в плані відеоспостереження нікуди не зникли, а значить 

повернення до високих темпів зростання ринку неминуче. 

Для отримання чіткої уяви про тенденції розвитку систем 

відеоспостереження у світі достатньо подивитися на показник «кількість камер на 

1 кв. км.» по великих містах: Ченнай - 657 камер; Хайдарабад – 480; Харбін – 411; 

Лондон – 399; Сямень – 385; Делі – 289; Пекін – 278; Париж – 255 камер. 

Проаналізовані дані відповідають сучасному уявленню про те, що вимоги 

користувачів відеоспостереження змінюються. Тепер користувачам потрібні не 

просто камери для відеоспостереження і сервер для запису архіву, а 

високотехнологічні екосистеми, в яких всі процеси максимально автоматизовані, і 

більш того - частка операторської роботи і людського фактору в системі зведена до 

мінімуму. Якщо раніше системи відеоспостереження існували в парадигмі якісного 

/ неякісного обладнання, то тепер користувачу необхідно вже не просто якісне 

апаратне забезпечення, а якісна послуга з відеоспостереження на базі цього 

апаратного забезпечення. 
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Прогноз щодо розвитку ринку 

Беручи до уваги поточний стан ринку, його попередню динаміку, а також 

діючі технологічні тренди, можливо зробити наступний прогноз до середини 2022 

року. 

Частка аналогових рішень в професійному секторі скоротиться ще на 10-15%. 

Цей сегмент буде заміщатися супер-бюджетними IP-рішеннями. Як і завжди, в 

доларовому вираженні бюджетні IP-рішення стають ще доступнішими, а 

професійні рішення - ще більш розумними і функціональними. У зв'язку з цим вже 

зараз практично зникли камери з роздільною здатністю 1Мп (їх виробництво стало 

нерентабельним). Найшвидший відносний приріст на ринку спостерігається у 

камер з роздільною здатністю 4Мп і вище. Не виключено, що до середини 2022 

року частка 4Мп IP-камер на ринку стане більшою ніж, найбільш розповсюджені 

на 2021 рік, 2Мп камери. 

У той же час якісь функцій і характеристики, які до сих пір реалізовувалися 

тільки в дорогих камерах, стануть обов'язковим стандартом для всіх - це, 

наприклад, H.265 + кодек, грозозахист, тощо. 

У великих проектах з побудови АСУІБ все більше функцій аналітики буде 

переноситься на периферію системи (тобто за рахунок обчислювальних 

потужностей камер). А оскільки великі об'єкти не обов'язково оснащуються тільки 

найдорожчими камерами, то аналітика буде затребувана в камерах різних цінових 

сегментів. 

Як наслідок цього - зміняться вимоги до набору функцій і якості аналітики в 

камерах. Так, треба очікувати, що детектор наявності людей у кадрі з'явиться у всіх 

камерах. 

Якість роботи нейромережевої аналітики в професійних камерах провідних 

виробників досягне такого рівня, що користувач зможе вести запис архіву по 

детектору людей без ризику пропустити важливу подію. 

Великі розподілені системи будуть будуватися виключно з перенесенням 

обчислювальних потужностей на периферію (тобто за рахунок апаратної аналітики 

в камерах) Як більш довготривалої (але тим не менш помітної вже зараз) тенденції 
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варто відзначити перехід відеоспостереження від відокремлених спеціалізованих 

екосистем до інтеграції із суміжними системами. Такими як СКУД (Система 

контролю та управління доступом), охоронно-пожежне обладнання, управління 

будівлями і розумними містами - тобто залучення в усі більш високорівневі 

системи моніторингу і контролю - вертикальні рішення нового типу. 

Аналогічний процес йде і в домашньому сегменті - камери 

відеоспостереження стають частинами розумних будинків і SmartPlaces. А в 

широкому сенсі - йде залучення пристроїв в глобальну систему інтернету речей 

(IoT). Вірніше навіть сказати - в систему інтернету речей, керованої штучним 

інтелектом (AIoT). У випадку АСУІБ аналітика на камерах або серверах 

відеоспостереження буде частиною загального штучного інтелекту великої 

системи. 

Загалом тенденція сучасного суспільства - перенесення багатьох активностей 

сучасної людини з оффлайну в онлайн. Звичайно, цей процес сильно прискорила 

пандемія - всі ми стали ще більш роз'єднаними в фізичному сенсі, і все більш 

залежними від цифрової інфраструктури. 

Беручи до уваги все вищеописане, можливо зробити прогноз по системам 

відеоспостереження на більш довший термін, до 5 років. 

Більше не буде окремих систем відеоспостереження, пожежогасіння, 

контролю доступу, управляння ОВК та освітленням, тощо. Є єдина система АСУІБ 

з Plug-in, яку можна масштабувати під об'єкт будь-якої складності, налаштовуючи 

(конфігуруючи) роботу її периферійних пристроїв під конкретні сценарії роботи на 

базі штучного інтелекту (через що сценарії можуть бути як завгодно гнучкими і 

складними).  

Штучний інтелект таких систем доповнюється технологіями data fusion 

(злиття даних) і багатовимірного структурування метаданих, що робить їх 

повністю самодостатніми в плані управління. Присутність оператора необхідно 

тільки для загального контролювання ситуації (наприклад, одна людина для 

нагляду за всіма охоронними і інженерними системами великої будівлі або 

підприємства). Більш того, користувач тільки підтримує функціонування своєї 
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системи, а управління, моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації передає 

на аутсорс - користується комплексної послугою, наприклад, TRASSIR Defender, в 

рамках якої відповідальність за безпеку об'єкта передається сторонньому сервісу. 

Маленькі системи стають економічно невигідні: є або відокремлені великі 

розподілені системи (підприємства великого бізнесу, муніципальні структури, 

тощо), або безліч пристроїв приватних домогосподарств або дрібного бізнесу, 

підключених до великих серверів компаній, що надають хмарний сервіс. Можливо, 

при цьому буде відбуватися злиття двох видів бізнесу в один: компаній, які 

пропонують сервера для хмарних сервісів та інтернет-провайдерів. Це економічно 

обумовлює перенесення принаймні частини обчислювальних потужностей 

відеоаналітики на периферію системи, для розвантаження ресурсів серверної 

частини у всіх системах. Тому абсолютно кожна камера, яка буде встановлюватись, 

буде мати вбудовану нейромережеву аналітику. 

Слід розуміти, що серверна аналітика не зникне зовсім, навіть при 

глобальному злитті всіх інформаційних систем в одну. Скоріш за все ми отримаємо 

певний баланс: деяка частина аналітики відбуватиметься на периферійних 

пристроях, метадані будуть передаватися на сервер, де вони (разом з метаданими, 

отриманими від інших пристроїв) будуть використовуватися для більш глибокої 

аналітики і багатовимірного аналізу [33]. 

Сучасні проблеми систем відеоспостереження 

Аналітична складова системи відеоспостереження вже досить давно 

являється елементом загальної системи безпеки АСУІБ. Відеокамери, фактично, в 

деякій мірі замінили зчитувачі карток доступу системи СКУД. Наразі рішення 

системи СКУД щодо доступу до певної локації приймається як на базі зчитування 

класичного ідентифікатора, так і методом розпізнавання обличчя. Системи 

підрахунку відвідувачів та виявлення затримки в обслуговуванні (алгоритм 

«довжина черги») також цілком побудовані на методах виявлення обличчя особи в 

кадрі [34, 35]. 
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Поширення світом вірусу SARS-CoV-2, починаючи з весни 2020 року, 

призвело до появи одразу двох значних проблем у системі відеоспостереження, при 

чому, дані проблеми хоч і витікають з одного джерела, фактично є антагоністами. 

По – перше, для системи безпеки, а саме для методики розпізнавання 

обличчя, важливо щоб обличчя було відкрите, оскільки алгоритми розпізнавання 

побудовані на обробці «лицьової геометрії» яка, в свою чергу, базується на 

«евклідовій відстані» між зіницями очей та щонайменше трьома точками на 

обличчі: очі, ніс, рот. Носіння захисної маски створює перешкоди для 

розпізнавання, оскільки, природньо, закриває частину лиця.  

По – друге, карантинні обмеження у ряді країн, включаючи Україну, 

вимагають носіння захисної маски у громадських місцях. Такі обмеження 

породжують проблему виявлення саме маски на обличчі у кадрі і ця процедура 

лише частково пов’язана з попередньою проблемою, оскільки не вимагає 

ідентифікації особи, а лиже виявлення маски, як сигналу про порушення 

карантинних обмежень. 

Розробники  алгоритмів визначення також вказують на відмінність 

зазначених вище проблем та наголошують, що програмне забезпечення для 

розпізнавання масок теоретично обходить проблеми конфіденційності, тому що 

насправді програми не ідентифікують людей. Таке програмне забезпечення 

навчається на двох наборах зображень: один для навчання алгоритму розпізнавання 

особи ( «розпізнавання особи»), а другий - для визначення того, як розпізнавати 

маску на обличчі ( «розпізнавання маски»). Алгоритм машинного навчання жодним 

чином не ідентифікує обличчя, яке можливо зв'язати з конкретною людиною, тому 

що він не використовує навчальний набір, який пов’язаний з ідентифікацією «один 

до одного» або «один до множини». 

Враховуючи це, виникла потреба в проведені відповідних тестувань 

алгоритмів розпізнавання та прийняття заходів щодо виправлення ситуації. 

Результати тестувань показали, що навіть у найкращих з 89 протестованих 

комерційних алгоритмів розпізнавання осіб частота помилок становила від 5% до 
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50% при зіставленні нанесених цифровим способом лицьових масок на фото з 

фотографіями тієї самої людини без маски (Рисунок 1.7) [36]. 

 

 

 

Рисунок 1.7. Моделювання маски цифровим способом для проведення тестування 

алгоритмів розпізнавання осіб. 

 

Результати дослідження були опубліковані в березні 2021 року в вигляді 

Міжвідомчої звіту NIST (NISTIR 8311), першого із запланованої серії тестів NIST 

Face Recognition Vendor Test (FRVT) по ефективності алгоритмів розпізнавання 

осіб на обличчях, частково покритих захисними масками. 

Команда NIST досліджувала, наскільки добре кожен з алгоритмів може 

виконувати зіставлення «один до одного», коли фотографія порівнюється з іншою 

фотографією тієї ж людини. Ця функція зазвичай використовується для 

розблокування смартфона або при перевірці паспорта. Команда протестувала 

алгоритми на наборі з приблизно 6 мільйонів фотографій, які використовувалися в 

попередніх дослідженнях FRVT. 

Дослідницька група в цифровому вигляді наклала форми маски до вихідних 

фотографій і перевірила роботу алгоритмів. Оскільки реальні маски розрізняються, 

команда запропонувала дев'ять варіантів масок, які включали відмінності у формі, 



64 

кольорі та покритті носа. Цифрові маски були чорного або блакитного кольору, 

приблизно того ж кольору, що і синя хірургічна маска. Форми включали круглі 

маски, що закривають ніс і рот, і маски більшого розміру, шириною з обличчя 

власника. У цих більш широких масок були високі, середні і низькі варіанти, які в 

різній мірі закривали ніс. Потім команда порівняла результати з ефективністю 

алгоритмів на обличчях без маски. 

 Висновки за результатами тестувань були наступними: 

1. Точність алгоритмів з замаскованими особами істотно знизилася в усіх 

напрямках. Використовуючи зображення, на яких нема масок, найточніші 

алгоритми не можуть провести ідентифікацію людини приблизно в 0,3% випадків. 

Зображення з нанесеною маскою підвищують частоту відмов навіть цих кращих 

алгоритмів приблизно до 5%, в той час як інші алгоритми зазнають невдачі від 20% 

до 50% спроб. 

2. Зображення з масками частіше приводили до того, що алгоритми не 

могли обробити особу, що технічно іменувалося «відмовою в реєстрації або 

шаблоні» (FTE). Алгоритми розпізнавання осіб зазвичай працюють, вимірюючи 

риси обличчя  і потім порівнює ці вимірювання з вимірами на іншій фотографії. 

FTE означає, що алгоритм не може досить добре виділити риси обличчя, щоб в 

першу чергу провести ефективне порівняння. 

3. Чим більшу частину носа закриває маска, тим нижче точність 

алгоритму. У дослідженні вивчалося три рівня покриття носа - низький, середній і 

високий - і було виявлено, що точність погіршується зі збільшенням покриття носа. 

4. У той час як кількість хибно-негативних результатів збільшилася, 

кількість помилкових спрацьовувань залишалося стабільним або дещо знизилася. 

Помилки в розпізнаванні осіб можуть набувати форми або «помилково негативні», 

коли алгоритм не може зіставити дві фотографії однієї і тієї ж людини, або 

«помилково позитивного», коли він невірно вказує на збіг між фотографіями двох 

різних людей. Невелике зниження кількості помилкових спрацьовувань показує, 

що оклюзія маски не підриває цей аспект безпеки. 
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5. Форма і колір маски мають значення. При використанні круглих масок 

частота помилок алгоритму, як правило, нижче. Чорні маски також погіршили 

продуктивність алгоритму в порівнянні з хірургічними синіми, хоча через 

обмеження часу і ресурсів команда тестувальників не змогла повністю 

протестувати ефект кольору [37, 38]. 

Окремої уваги потребує проблема попереднього виявлення загоряння 

аналітикою камер відеоспостереження, яка побудована на штучному інтелекті. 

Камери відеоспостереження з недавнього часу ввійшли у якості аналітичного 

елемента і у підсистему пожежної сигналізації АСУІБ. Введення такого елемента 

було зумовлене тим, що датчик диму, зазвичай, спрацьовує коли вже загоряння є 

досить сильним для утворення необхідної, для спрацювання, концентрації диму. 

Камера, навпаки, могла б ідентифікувати загоряння в кадрі на початковому рівні та 

заздалегідь подати тривожний сигнал до пульта пожежної охорони. 

Одна з основних характеристик системи автоматизованої пожежної сигналізації 

(АПС) - швидкість визначення пожежі. Чим раніше і достовірніше виявлена пожежа, 

тим менше шкоди пожежа здатна нанести, тим ефективніше виконується робота 

засобів протипожежного захисту. Пожежні сповіщувачі, на сьогоднішній день, 

представлені десятком різних типів, розроблених для вирішення конкретних завдань, 

під самі різні ситуації. Однак всі ці детектори до недавнього часу об'єднував один 

недолік - відсутність верифікації загоряння в автоматизованих системах. Крім того, в 

полі уваги залишалися такі проблеми, як інерційність спрацьовування димових і 

теплових сповіщувачів або колосальні затримки у визначенні диму через ефект 

стратифікації, а також неможливість в деяких випадках відновити картину виникнення 

пожежі та її розвитку (Рисунок 1.8) [39].  

Стрімкий розвиток відеоаналітики, вдосконалення техніки і технології 

підготували ринок до появи сповіщувачів з відеоканалом виявлення загоряння. 

Проведені передовими гравцями ринку відеоспостереження дослідження показали 

життєздатність відеоаналітики для надраннього виявлення візуальних факторів 

пожежі, таких як дим і полум'я. Перші рішення - програмні відеодетектори вогню, які 

вбудовуються в телевізійні камери, і відеосервери - з'явилися більше 10 років тому. 

Відеоаналітичні рішення стали застосовуватися для моніторингу великих територій 
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або великих об'єктів, наприклад лісових масивів, де традиційні засоби були 

нежиттєздатні. Трохи пізніше відеоканали з'явилася і в сповіщувачах. Спочатку для 

юстування і виключення помилкових спрацьовувань сповіщувачів полум'я в них стали 

вбудовувати відеокамери. Потім в ці рішення була додана відеоаналітіка з можливістю 

архівації. 

 

 

 

Рисунок 1.8. Виявлення факторів загоряння за допомогою відеоаналітики у 

порівнянні з традиційними сповіщувачами 

 

Однак, незважаючи на всі позитивні кроки в цьому напрямку, пожежні 

сповіщувачі з відеоканалом поки не можуть замінити традиційні технічні засоби через 

відсутність нормативних документів, що регламентують їх розробку, функціонал, 

методи випробувань, сертифікацію та вимоги до проектування для захисту об'єктів. 

Це істотно стримує розробку подібних пристроїв вітчизняними компаніями. 

Нижче спробуємо навести основні переваги та недоліки відеоаналітичних 

систем реєстрації загоряння [40]. 

Відеоаналітіка в системі АПС покликана вирішувати досить об'ємний перелік 

завдань. Серед них: 

- надраннього виявлення загоряння на стадії його виникнення; 

- виявлення вогню з низькою температурою полум'я; 
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- раннє виявлення диму при різних ускладненнях (конвективних потоках, 

вітрі, стратифікації); 

- верифікація подій для прийняття правильного рішення оператором, в 

тому числі скасування пуску засобів автоматичного пожежогасіння в разі 

помилкового спрацьовування сповіщувачів або несанкціонованого пуску (диверсії); 

- архівування подій для відновлення картини пожежі та пошуку фактичних 

причин загоряння; 

- моніторинг температури поверхні предметів (для тепловізійних 

пристроїв); 

- підтримка великого обсягу контрольованих зон, особливо при 

використанні високошвидкісних поворотних камер; 

- створення маршрутів "патрулювання" поворотними камерами з 

урахуванням особливостей зон моніторингу (скупчення горючих матеріалів, велика 

зона технологічного процесу, тощо.); 

- моніторинг відкритих просторів і великих площ малою кількістю 

телекамер; 

- визначення загоряння на великих дистанціях (десятки і сотні метрів, в 

залежності від масштабу загоряння і налаштувань); 

- передача відеопотоку в реальному часі; 

- розрахунок відстані до вогнища загоряння; 

- розгортання системи протипожежної аналітики на базі існуючої системи 

відеоспостереження; 

- вбудовування відеоаналітики як в телекамери, так і в відеосервери 

(відеореєстратори); 

- об'єднання традиційних засобів виявлення з відеоаналітикою з метою 

підвищення рівня протипожежного захисту об'єкта; 

- використання сповіщувачів з відеоканалом виявлення для задач 

координування евакуації. 

Однак на даний момент можна виділити і деякі недоліки: 

- неможливість визначення всіх факторів пожежі (наприклад, чадного газу) 

в разі відсутності візуальних факторів пожежі; 
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- чутливість до великих зон затінення; 

- неможливість використання в зонах фальпідлоги / фальшстелі; 

- недостатнє опрацювання ПЗ (ПЗ може не враховувати особливості 

конкретного об'єкта); 

- великий обсяг даних , які передаються по мережі; 

- збільшене енергоспоживання і, як наслідок, неможливість роботи по 

двопровідній лінії зв'язку; 

- збільшена вартість такого рішення в порівнянні з вартістю традиційних 

систем; 

- людський фактор (в автоматизованих системах); 

- помилки при проектуванні та побудові системи, що не враховують 

конкретні особливості об'єкта, який захищається; 
- відсутність нормативної бази. 

В даний час за кордоном розробляється проект міжнародного стандарту ISO 

(DIS) 7240-29.2 "Fire Detection and Alarm System - Part 29 Video Fire Detectors" ( 

"Пожежні сповіщувачі і системи сигналізації - Частина 29. Відеодетекція пожежі"), 

який визначає вимоги до розробки, функціональні особливості, методи випробувань і 

особливості застосування таких пристроїв. 

Можливо, що відмова від традиційних систем відбудеться вже в недалекому 

майбутньому з огляду на мініатюризацію і здешевлення електронної техніки, а також 

подальшого вдосконалення програмного забезпечення. Тоді відеодетектори можуть 

бути вбудовані мало не в кожен сповіщувач, а дані відеоаналітики стане можливим 

використовувати не тільки з метою моніторингу пожежної ситуації, але й в інших 

підсистемах, об'єднавши в одну АСУІБ розрізнені системи відеомоніторингу. При 

цьому потрібно вирішити ще одну проблему - неготовність суспільства до тотального 

відеоконтролю. 

Відеоаналітіка здатна вирішити актуальну проблему - переведення систем 

протипожежного захисту в повністю ручний режим або зовсім їх відключення на 

об'єктах через неправдиві або несанкціоновані спрацьовування сповіщувачів і, як 

наслідок, не виконання ними своїх функцій при реальній пожежі [41]. 

У найближчі роки пожежні сповіщувачі з відеоканалом виявлення загоряння не 

витіснять традиційні системи через певну кількість наявних недоліків, неготовність 
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ринку до такої революції, дорожнечі пропонованих рішень. Однак для критично 

важливих об'єктів впровадження пожежної відеоаналітики на додаток до вже наявних 

традиційних систем підвищить рівень безпеки, компенсує недоліки існуючих систем 

пожежного моніторингу.  

1.5 Режими керування у автоматизованій системі управління 

інтелектуальною будівлею 

На практиці виділяють чотири режими керування АСУІБ: інформаційний 

режим, режим порадника, режим супервізорного управління та режим 

безпосереднього цифрового управління [42]. 

Режим керування АСУІБ залежить: від мети управління; від способу 

використання Керуючого Обчислювального Комплексу (КОК); від способів 

реалізації основних інформаційних і керуючих функцій; від складності та типу 

об'єкту управління. 

Інформаційний режим керування автоматизованих систем управління 

Функціональна структура АСУТП працює в інформаційному режимі 

наведена на Рисунку 1.9. 

 

 

 

Рисунок 1.9. Функціональна структура АСУТП в інформаційному режимі 

 

де ОУ - об'єкт управління; Д - датчики; САР - локальні САР; ПЛУ - пристрій 

логічного управління; ПУ - пульт управління; ПВІ - пристрої відображення 
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інформації; ВМ - виконавчі механізми; КОК - керуючий обчислювальний 

комплекс. 

В інформаційному режимі АСУІБ виконують інформаційні функції і 

найпростіші керуючі функції, такі як: захист обладнання від аварій; стабілізація 

параметрів технологічного процесу на деяких постійних рівнях з використанням 

локальних Систем Автоматичного Регулювання (САР). 

КОК отримує всю необхідну інформацію про стан об'єкта управління. 

Паралельно вона відображається на пристроях відображення інформації. 

Характерною особливістю інформаційної АСУІБ є те, що аналіз інформації, яка 

надходить, прийняття рішень і їх здійснення виконує людина (оператор), або у 

вигляді безпосереднього впливу на виконавчі механізми, або у вигляді уставок (які 

задають впливів на контрольовані параметри) на локальні САР. 

Основний недолік інформаційних АСУІБ полягає в тому, що збільшення 

витрат на їх модернізацію і удосконалення неадекватні ефекту, який вони 

приносять. 

Функціонування автоматизованих систем управління в режимі порадника 

Цей режим іноді називають режим "активного" порадника. Структура АСУІБ 

в режимі порадника така сама, як і у інформаційних АСУІБ. Відмінність полягає в 

тому, що вони виконують аналіз інформації про об'єкт управління і здійснюють 

пошук оптимальних рішень з використанням економіко-математичних методів та 

поданням рекомендацій по управлінню оператору. Однак, остаточний вибір та 

здійснення управляючих впливів, як і раніше, залишається за людиною. Локальні 

САР в АСУІБ, яка працює в режимі порадника, є засобами не тільки стабілізації, 

але і програмної зміни технологічних параметрів контрольованого процесу. 

Основний недолік АСУІБ в режимі порадника є наявність в контурі 

управління людини, яка може скористатися порадою, а може і не скористатися. У 

той же час режим "порадника" дозволяє реалізувати так званий "обережний підхід" 

при якому, апробацію нових алгоритмів управління, нових математичних методів, 

виконує не оператор-технолог, а розробник-технолог, який відразу усуває недоліки 

в алгоритмах управління або в математичних моделях. 
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Режим супервізорного управління автоматизованих систем управління  

Характерною особливістю АСУІБ в режимі супервізорного управління є 

включення КОК в замкнутий контур управління, який перетворює керуючі впливи, 

що надходять від КОК, у вигляд керуючих впливів (уставок) на локальні САР. 

Функціональна схема АСУІБ в режимі супервізорного управління приведена на 

Рисунку 1.10. 

 

 

 

Рисунок 1.10. Функціональна структура АСУТП супервізорного управління 

 

Основне завдання супервізорного управління-автоматична підтримка 

технологічного процесу поблизу оптимальної робочої точки шляхом оперативного 

впливу на нього. Це основна перевага даного режиму керування АСУІБ. 

Робота КОК в АСУІБ в режимі супервізорного управління виконує ті ж 

розрахунки, що і в АСУІБ в режимі порадника. Відмінність полягає в тому, що в 

АСУІБ в режимі порадника значення уставок перетворюються в форму, зручну для 

сприйняття оператором, а в АСУІБ в режимі супервізорного управління вони 

перетворюються в сигнали, які використовуються для зміни уставок і налаштувань 

регуляторів. В режимі супервізорного управління функції оператора зводяться до 

загального спостереження за протіканням технологічного процесу, і втручання 

виконується лише при виникненні аварійних ситуацій або відмови КОК. 

Основна перевага систем супервізорного управління полягає в тому, що в них 

технологічний процес не тільки безперервно контролюється, а й автоматично 
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коригується поблизу оптимальної робочої точки. Це дозволяє виключити недоліки 

в роботі АСУІБ, пов'язані з якістю роботи окремих операторів. 

Режим безпосереднього цифрового управління автоматизованих систем 

управління 

Основна відмінність режимів керування АСУІБ полягає в принципах 

використання КОК: в режимі порадника не проводиться пряме управління 

безпосередньо КОК, тому що керуючі дії реалізуються оператором; в режимі 

супервізорного управління теж не здійснюється пряме управління КОК, тому що 

уставки від КОК видаються не на виконавчі пристрої об'єкта управління, а на 

локальні САР, які через виконавчі пристрої керують об'єктом управління. 

В АСУІБ, яка працюють в режимі безпосереднього цифрового управління, 

сигнали від КОК безпосередньо надходять на виконавчі пристрої, а локальні САР 

виключені з системи, що відображено на Рисунку 1.11. 

 

 

 

Рисунок 1.11. Функціональна структура АСУТП в режимі безпосереднього 

цифрового управління 

 

В режимі безпосереднього цифрового управління КОК замінює регулятори у 

всіх каналах управління, число яких може перевищувати кілька сотень. Оператор 

АСУІБ в режимі безпосереднього цифрового управління втручається в роботу 

тільки в екстрених випадках, тому і передбачається пульт управління. 

В АСУТП з безпосереднім цифровим керуванням замість розрахунку уставок 

як при режимі супервізорного управління здійснюється розрахунок необхідних 
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значень керуючих впливів і передача відповідних сигналів безпосередньо на 

виконавчі пристрої. 

Головна перевага АСУІБ в режимі безпосереднього цифрового управління - 

гнучкість системи, яка забезпечується простотою зміни алгоритмів управління 

шляхом внесення змін до програми алгоритму управління. Крім того, режим 

безпосереднього цифрового управління дозволяє реалізувати автоматичне 

керування технологічним процесом як в режимі нормального функціонування, так 

і в режимах пуску, зупинки, перемикання основного і допоміжного обладнання на 

інший режим роботи. 

Основний недолік АСУІБ з безпосереднім цифровим управлінням - втрата 

управління технологічним процесом при відмові НВК. Цей недолік можливо 

подолати через: застосування резервування критичних об’єктів КОК; підвищення 

життєздатності системи за рахунок її комбінації з контурами супервізорного 

управління; перехід до розподілених систем управління [43]. 

1.6 Аналіз існуючих методів розробки автоматизованих систем 

управління інтелектуальними будівлями 

З розвитком інформаційних технологій у фахівців з проектування та 

розробки АСУІБ з’явився доволі широкий інструментарій, використовуючи який, 

можливо побудувати дійсно ефективну систему управління будівлею. Але всі ці 

методи зрештою зводяться до двох основних підходів: класичне проектування 

системи і моделювання системи [44, 47]. 

1.6.1 Класичне проектування 

Інтелектуальну будівлю можливо охарактеризувати за трьома критеріями: 

компоненти, функції і результати. Компоненти складаються з декількох 

взаємопов'язаних технічних частин: будівельне обладнання та прилади, включаючи 

як традиційні системи, такі як системи опалення, вентиляції та кондиціонування 

(ОВК - HVAC), освітлення, мережеві і електричні системи, а також пов'язану з 

ними інфраструктуру датчиків і контролюючих пристроїв, так і нові технології, такі 

як виробництво і зберігання енергії на місці. Ці компоненти можуть виконувати 
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велику кількість функцій, але традиційно кожна підсистема АСУІБ розроблялася і 

будувалася автономно. В результаті зібрана в системі інформація про стан 

контрольованих параметрів могла бути корисною для декількох підсистем 

одночасно (наприклад, інформація про наявність і кількість людей у приміщенні 

може бути корисна одночасно для підсистеми освітлення і підсистеми 

кондиціонування), але підсистеми не могли використовувати наявний ресурс 

одночасно, оскільки, як правило, закуповувались у різних постачальників та 

збиралися окремо. Цей фактор описано у статті « Проблеми сумісності обладнання 

в автоматизованих системах технічного діагностування». Виходячи з цього, 

першою парадигмою класичного проектування є «одна функція – один блок 

управління». Ця парадигма значно обмежує можливості повторного використання 

компонентів для різних функцій і супутнього зниження витрат, але вона набула 

широкого поширення через складність і багатопрофільність АСУ для 

інтелектуальних будівель, а також через фрагментарність ланцюжка поставок 

технологічного обладнання [45, 46]. 

Була проведена велика робота по розробці інтелектуальних функцій для 

будівель, включаючи зв'язок, обчислення і управління. Однак розгортання і 

інтеграція інтелектуальних функцій на той час в основному залишалися 

евристичними. 

Інша парадигма, яка виникає при побудові АСУІБ, ми називаємо 

«парадигмою стека додатків», дозволяє розділяти компоненти між різними 

функціями. Ця парадигма стала можливою завдяки недавнім інноваціям в розвитку 

операційних систем будівель (BOS - building operating systems), які представляють 

собою програмні платформи, що забезпечують однакові абстракції і 

контрольований доступ до загальних фізичних ресурсів в будівлі, наприклад XBOS 

(eXtensible Building Operating System). У наведеному вище прикладі 

кондиціонування і освітлення дані про наявність і кількість людей, зібрані 

системою відеоспостереження, корисні для інформування органів управління як 

кондиціонуванням, так і освітленням. Парадигма стека додатків дозволяє 

підсистемам кондиціонування та освітлення обмінюватися даними із загальної 
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інфраструктури, усуваючи необхідність в надлишковому апаратному програмному 

забезпеченні. Однак навіть у цій парадигмі додаткова інфраструктура зазвичай 

включається в підсистеми інтелектуальної будівлі емпіричним шляхом, що 

перешкоджає можливості досягнення рентабельних проектів через відсутність 

проектних досліджень простору (DSE - design space exploration). Поява концепцій 

BOS і стеку додатків призвело до розукрупнення технології інтелектуальних 

будівель від вертикально орієнтованої моделі до горизонтально орієнтованої [48]. 

Однак дві вищезгадані парадигми побудови АСУІБ стикаються зі 

зростаючими проблемами. Зокрема, такі проблеми стимулюють попит на більш 

сувору парадигму проектування. Наразі у цих парадигм існують наступні 

проблеми: 

1. Вартість. Рішення щодо відновлення будівлі чутливі до витрат. Витрати на 

додаткові датчики і трудовитрати на установку і калібрування систем 

збільшуються зі збільшенням розміру будівлі і кількості функцій, які необхідно 

інтегрувати. Однак, істотна економія може бути досягнута за рахунок 

використання існуючої інфраструктури та спільного використання апаратних 

ресурсів різними функціями (підсистемами). Наприклад, камери, встановлені в 

цілях безпеки, також можуть бути адаптовані для підрахунку людей, а інформація 

щодо завантаженості каналу зв’язку, отримана з систем WiFi і календаря, також 

виявилася корисною для визначення зайнятості окремих приміщень. 

2. Зростаюча функціональна складність. В майбутньому інтелектуальні 

будівлі повинні будуть підтримувати постійне збільшення кількості додаткових 

функцій, таких як інтелектуальний збір сміття, автоматичне прибирання будинку, 

зручне і індивідуальне середовище в приміщенні, управління їжею і напоями, 

планування і управління простором, і це лише деякі з них. Ці функції складні, 

розподілені і взаємозалежні. Отже, управління обладнанням будівлі повинно 

здійснюватися комплексно, беручи до уваги різні цілі, включаючи комфорт 

мешканців або відвідувачів, скорочення викидів вуглецю, енергозбереження, 

стабільність інформаційної мережі, тощо. Інтеграція різних функцій потребує 
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декількох етапів планування і арбітражу, що представляє безпрецедентний рівень 

складності і взаємозалежності між функціями і системами. 

3. Перешкоди на шляху впровадження нових технологій. Інтелектуальні будівлі 

є міждисциплінарними і припускають проектування багатогалузевих систем. 

Інновації та технологічні досягнення, пов'язані з інтелектуальними будівлями, 

також неоднорідні: від більш сталої архітектури будівель і більш економічних 

сенсорних мереж до більш складних і надійних алгоритмів управління та аналізу 

даних. Як інтегратори функцій, власники будівель сьогодні мають обмежені знання 

про синергетичні переваги інтеграції різних технологій через відсутність 

платформи для абстрагування, моделювання та перевірки нових технологій, що, в 

свою чергу, перешкоджає їх впровадженню [49]. 

Розробка оптимального проекту для інтелектуальних функцій (підсистем 

АСУІБ) часто вимагає широкого спектра знань від різних груп інженерів. Однак 

поточні парадигми розгортання функцій не дозволяють систематично 

досліджувати і впроваджувати нові технології на різних рівнях, що часто 

призводить до низькоефективних рішень. Крім того, будівля - це динамічне 

середовище. Кімнати можуть бути переобладнані для різних цілей, мешканці та їх 

вподобання можуть змінюватися з плином часу, а різні системи схильні до старіння 

і залежать від стану оточуючого середовища. 

Отже, системне проектування будівлі - це не разова робота під час 

проектування, а скоріше, це завдання, яке зберігається протягом усього життєвого 

циклу будівлі. Ця ситуація вимагає, щоб проектний потік був не тільки 

ефективним, але й дозволяв ефективно переходити від специфікацій до реалізацій. 

На даний час в сфері класичного проектування АСУІБ виникла парадигма, 

яку ми називаємо «парадигма платформового проектування» (PBD - platform-based 

design). Вона з’явилася в якості об'єднуючої методології для підтримки 

автоматизованого, структурованого і інтегрованого проектування АСУІБ. PBD 

застосовується для вирішення проблем проектування в різних прикладних 

областях, включаючи розробку програмно-апаратних засобів, проектування 

аналогових схем, проектування автомобільних електронних систем і проектування 
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зв'язку. Парадигма PBD проходить в два етапи. На висхідній фазі створюється набір 

бібліотек шляхом абстрагування поведінкових моделей, моделей продуктивності і 

правил для компонування компонентів в бібліотеках. Низхідна фаза складається з 

набору кроків оптимізації, на яких функція вартості оптимізується з компонентами 

в бібліотеках, побудованих на висхідній фазі, що знижує складність DSE при 

аналізі набору рішень. 

PBD була вперше запропонована для вирішення проблеми зростаючої 

складності апаратно-програмного кодування у вбудованих системах. Суттєвою 

концепцією, що лежить в основі цієї парадигми, є ортогоналізація проблем, тобто, 

поділ різних аспектів проектування, наприклад, поділ між функцією (що система 

повинна робити) і архітектурою (як система це робить), щоб утворити можливість 

більш ефективного дослідження альтернативних рішень.  

Основні принципи PBD полягають у тому, щоб почати з самого високого 

рівня абстракції, приховати непотрібні деталі реалізації, узагальнити важливі 

параметри реалізації в абстрактній моделі, обмежити дослідження простору 

проектування набором бібліотечних компонентів і провести проектування [50, 51]. 

У PBD платформа визначається як бібліотека (колекція) компонентів і 

пов'язаних з ними правил композиції, які можуть використовуватися для створення 

проекту на відповідному рівні абстракції. Таким чином, платформу можна 

розглядати як параметризацію простору потенційних рішень. Процес проектування 

не є ні повністю низхідним, ні повністю висхідним, а скоріше створює підхід 

«зустрічі в середині», який об'єднує дві фази: 

- Від низу до верху: висхідна фаза складається зі створення платформи 

проектування шляхом визначення її компонентів і їх абстракцій, які в контексті 

кіберфізичної системи (CPS - cyber–physical system) включають як фізичні, так і 

кібернетичні аспекти системи. 

- Зверху до низу: на етапі зверху до низу вимоги до проектування високого 

рівня формалізуються і зіставляються з реалізацією платформи нижчого рівня.  

Будь-який умовний компонент M в бібліотеці можна розглядати як 

абстракцію елемента проектування, що характеризується наступними атрибутами: 
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- Набір вхідних портів U, набір вихідних портів Y, набір внутрішніх змінних 

Х (включаючи змінні стану), а також набір параметрів конфігурації К. Компоненти 

можуть бути з'єднані разом шляхом спільного використання певних портів з 

відповідними обмеженнями на значення пов'язаних змінних. 

- Поведінкова модель. Поведінка носить загальний характер і може бути 

неявно представлена динамічною поведінковою моделлю F (u, х, у, κ) = 0 в формі 

диференційно-алгебраїчних рівнянь або послідовностей «значень – подій», які 

розпізнаються автоматично. 

- Набір додаткових функціональних моделей, які дозволяють обчислювати 

нефункціональні атрибути компонента, такі як показники вартості і 

продуктивності. 

- Набір міток, що вказують на функцію (наприклад, керування освітленням) і 

характеристики (наприклад, з урахуванням присутності) компонента. 

Пропонований комплексний підхід до проектування може допомогти 

вирішити вищезазначені проблеми, просуваючи повторне використання 

компонентів на рівні функціонального проектування.  

Інтегрований потік проектування для підсистем інтелектуального 

будівництва з використанням методології PBD, яка забезпечує ефективне DSE  

можна застосувати не тільки до проектування систем автоматизації ОВК та 

освітлення, але й до інших будівельних систем таких як: системи водопостачання, 

протипожежний захист, системи зв’язку, ліфтове господарство, системи безпеки 

тощо. Вважається, що з появою відкритого стандарту для бібліотек проектування, 

PBD парадигма стане справжнім лідером з проектування та експлуатації АСУІБ. 

 

1.6.2 BIM — Інформаційна модель будівлі 

Поняття Інформаційної моделі будівлі, до якого увійшли ідеї параметричного 

проектування, було вперше запропоновано професором Технологічного інституту 

Джорджії Чаком Істманом (Chuck Eastman) в 1975 році в журналі Американського 

Інституту Архітекторів під робочою назвою Building Description System (Система 

опису будівлі). Трохи пізніше, в 1986 році, англієць Роберт Ейш (Robert Aish) в своїй 
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статті вперше використав термін Building Modeling в його нинішньому розумінні як 

інформаційного моделювання будівель. Але, що більш важливо, тоді ж він вперше 

сформулював основні принципи цього інформаційного підходу в проектуванні: 

тривимірне моделювання; автоматичне отримання креслень; інтелектуальна 

параметризація об'єктів; які відповідають об'єктам бази даних; розподіл процесу 

будівництва по тимчасовим етапах і т.д. Термін BIM (Building Information Modeling 

або Building Information Model) вперше з'явився в 1992 році в роботі Г.А. Недервена 

(G.A. van Nederveen) і Ф.П. Толмана (F. P. Tolman) з Нідерландів. Приблизно з 2002 

року, завдяки старанням багатьох авторів і ентузіастів нового підходу в проектуванні, 

концепцію Building Information Model взяли на озброєння і провідні розробники 

програмного забезпечення, зробивши це поняття одним з ключових у своїй 

термінології. Надалі, багато в чому завдяки діяльності таких компаній як Graphisoft і 

Autodesk, абревіатура BIM міцно увійшла в лексикон фахівців із систем 

автоматизованого проектування і отримала широке розповсюдження в усьому світі. 

Слід зазначити, що абревіатура BIM може використовуватися як для позначення 

безпосередньо самої інформаційної моделі будівлі, так і для процесу інформаційного 

моделювання. Інформаційне моделювання будівлі (Building Information Modeling) - це 

підхід до зведення, оснащення, забезпечення експлуатації та ремонту інтелектуальної 

будівлі, який передбачає збір і комплексну обробку в процесі проектування всієї 

архітектурно-конструкторської, технологічної, фінансової та іншої інформації про 

будівлю з усіма її взаємозв'язками і залежностями. В інформаційному моделюванні 

будівлю і все, що має до неї відношення, розглядаються як єдиний об'єкт [52]. 

Тривимірна модель будівлі, або іншого будівельного об'єкта, пов'язана з 

інформаційною базою даних, в якій кожному елементу моделі можна привласнити 

додаткові атрибути. Особливість такого підходу полягає в тому, що будівельний 

об'єкт проектується фактично як єдине ціле і зміна будь-якого одного з його 

параметрів тягне за собою автоматичну зміну інших, пов'язаних з ним параметрів і 

об'єктів, аж до креслень, візуалізацій, специфікацій і календарного графіка. 

Розвиток одностадійного проектування із застосуванням BIM-моделей є 

ключовим аспектом в скороченні термінів проектування і оптимізації всього 

процесу виробництва і монтажу підсистем АСУІБ. Технологія BIM дозволяє 
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виявити помилки, властиві традиційному проектуванні, які часто проявляються 

вже на будмайданчику. 

Популяризація BIM-технології в Україні дозволяє істотно знизити часові та 

ресурсні витрати компаній, зайнятих у сфері проектування і управління проектами, 

а також створити їм додаткову конкурентну перевагу. 

Застосування інформаційної моделі будівлі істотно полегшує роботу з 

об'єктом і має масу переваг перед класичними методами проектування. Перш за 

все, BIM дозволяє у віртуальному режимі підібрати, розробити, розрахувати, 

пов'язати разом і погодити створювані різними фахівцями і організаціями 

компоненти і системи майбутньої АСУІБ, заздалегідь перевірити їх життєздатність, 

функціональність і експлуатаційні якості, а також уникнути самого неприємного 

для проектувальників - внутрішніх нестиковок. 

На відміну від традиційних систем автоматизованого проектування, що 

створюють лише формалізовані моделі підсистем АСУІБ, результатом BIM-

моделювання будівлі зазвичай є комплексна комп'ютерна модель, що описує як сам 

об'єкт, так і процес його побудови. 

Вся інформація BIM об'єднується в базу даних, що дозволяє в будь-який 

момент часу отримувати актуальну проектну документацію і візуалізації, а також 

аналізувати їх. 

Підхід в проектуванні, коли об'єкт розглядається не тільки в просторі, але і в 

часі, тобто «3D плюс час», часто називають 4D, а «4D плюс інформацію» прийнято 

позначати вже 5D. 

Технологія BIM демонструє можливість досягнення високої швидкості і 

якості виконання проектних та інженерних робіт, а також значну економію коштів. 

Середа BIM підтримує функції спільної роботи, тому фахівці можуть 

ефективно використовувати інформацію протягом усього життєвого циклу будівлі 

без ризику неузгодженості або втрати даних, а також виключити помилки при їх 

передачі та перетворенні. 
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Сучасне програмне забезпечення дозволяє створювати інформаційну модель, 

в якій можуть паралельно працювати архітектори, конструктори, інженери та інші 

фахівці, залучені до проекту. 

Впровадження BIM-технологій в світі йде зростаючими темпами, причому 

часто з державною підтримкою. З 2016 року роботу BIM буде обов'язковою при 

отриманні бюджетних замовлень в ряді європейських країн. В Україні також 

спостерігається пожвавлення інтересу до інформаційного моделювання, однак 

сьогодні це скоріше доля окремих ентузіастів або європейських компаній, що 

працюють в нашій країні [54]. 

Використання сучасної комп'ютерної техніки дозволяє спростити і 

прискорити процес моделювання. САПР є головним інструментом при 

моделюванні АСУІБ. Подібні системи являють собою програми, призначені для 

розробки технологічних пристроїв і процесів. Сучасні САПР, включають: CAD - 

системи (програмні пакети, призначені для створення креслень, а також 

тривимірних моделей); CAM - системи (системи підготовки технологічного 

процесу виробництва); CAE - системи (програми для проведення інженерних 

розрахунків і аналізу даних). 

Різні види САПР можуть бути пов'язані між собою, що дає можливість більш 

детальної побудови комп'ютерних моделей і дозволяє враховувати вплив різних 

зовнішніх факторів. Сучасні CAE - системи є перспективним напрямком розвитку 

систем моделювання процесів. Вони дозволяють за допомогою розрахункових 

методів оцінити, як поведе себе комп'ютерна модель підсистеми АСУІБ в реальних 

умовах експлуатації. Системи моделювання дозволяють розробнику досліджувати 

різні технологічні об'єкти з урахуванням широкого спектра змінюваних зовнішніх 

і внутрішніх параметрів. Сучасні САПР містять безліч операцій, які можуть бути 

використані для моделювання [53, 55, 56].  

В даний час, CAE - системи можуть служити сполучною ланкою між CAD і 

CAM - системами і можуть стати єдиною платформою для створення нових пакетів 

програм. Методи комп'ютерного проектування поєднують в собі переваги 

практичних досліджень і теоретичних розрахунків. Перевагою систем 
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моделювання є також те, що комп'ютерні програми дозволяють створювати об'єкти 

будь-якої складності. Причому, ступінь точності розглянутої моделі, буде залежати 

як від функцій, представлених програмою моделювання, так і від досвіду роботи 

проектувальника. Моделювання технологічних процесів, на стадії розробки 

АСУІБ, є незамінним інструментом проектування. Сучасні ВІМ програми 

відрізняються різноманітністю запропонованих моделей розрахунку, функцій і 

властивостей. Моделювання процесів з використанням програмно-технічних 

засобів є ефективним і зручним способом дослідження і опису технологічних 

об'єктів, на стадії розробки і проектування комплексів АСУІБ. Такий підхід до 

побудови автоматизованих систем управління дозволяє проаналізувати вихідні 

дані і поточну інформацію та дає можливість розраховувати найбільш оптимальні 

параметри ведення процесу і прогнозувати критичні і аварійні умови експлуатації 

системи. 

1.7 Постановка наукового завдання 

Проведені дослідження показали, що сучасна АСУІБ є складною системою, 

з великою кількістю підсистем та елементів. Ефективна робота такої системи перш 

за все залежить від чіткого планування розгортання сенсорної мережі, урахування 

усіх факторів, які впливають на енергоефективність побудованої системи. Слід 

враховувати, що сенсорна мережа отримує живлення від акумуляторних батарей, а 

отже важливим фактором коректної роботи є розрахунок «тривалості життя» 

АСУІБ в рамках одного циклу заряду акумулятора. 

На Рисунку 1.12 наведені етапи виконання наукового завдання щодо 

розробки методики побудови автоматизованої системи управління 

інтелектуальною будівлею та визначені основні напрямки за якими 

здійснюватиметься удосконалення АСУІБ. 
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Рисунок 1.12 – Структурно-логічна схема дослідження 

 

На сучасному етапі розвитку науки та техніки є можливість створення нової 

методики, яка визначить основні принципи побудови АСУІБ на основі 

використання однорідних та неоднорідних безпроводових сенсорних мереж 

(WSN), комп’ютерних моделей для розробки методів і засобів покращення 

енергоефективності АСУІБ. Тому, необхідно дослідити й визначити методику 

побудови АСУІБ при економічних затратах, які знаходяться у розрахованих межах 

та з необхідними показниками ефективності. 

Таким чином, на даний час існує необхідність вирішення актуального 

науково-практичного завдання, сутність якого полягає в розробці методики 

побудови АСУІБ на основі використання однорідних та неоднорідних 

безпроводових сенсорних мереж (WSN). 

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані наступні завдання: 
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1. Провести аналіз існуючих підходів побудови та основних елементів 

автоматизованих систем управління інтелектуальними будівлями. 

2. Сформулювати та вирішити проблеми розгортання та критичності для 

WSN у складі АСУІБ. 

3. Розробити математичну модель WSN, яка на самих ранніх стадіях 

проектування враховує якісні показники, що впливають на ефективність роботи 

АСУІБ. 

4. Розробити моделі менеджера ресурсів АСУІБ для тестової реалізації. 

5. Реалізувати тестову АСУІБ на прикладі змодельованої інтелектуальної 

будівлі. 

6. Реалізувати спрощену модель АСУІБ у вигляді тестового стенду для 

практичного відтворення результатів дисертаційної роботи. 

1.8 Висновки по розділу 1 

1. Проведено аналіз сучасного стану та перспективи розвитку 

автоматизованих систем управління і інформаційно – комунікаційних технологій 

та виконано прогноз щодо розвитку систем «Інтернету Речей» на найближчі роки. 

2. Проведено аналіз існуючих структур систем управління 

інтелектуальною будівлею, що дозволило позначити основні проблемні місця у 

кожній із структур, на які треба звертати увагу при проектуванні. Зокрема недоліки 

централізованих АСУІБ які, фактично, унеможливлюють використання такої 

структури для побудови великих, масштабованих систем. 

3. Проведено аналіз характеристик основних компонентів 

автоматизованої системи управління інтелектуальною будівлею. В рамках аналізу 

описані усі основні підсистеми АСУІБ, їх функціональне призначення та методи 

побудови. 

4. Проведено аналіз сучасного стану систем відеоспостереження , як 

компонента автоматизованої системи управління інтелектуальною будівлею. 

Зважаючи на те, що камери відеоспостереження все частіше мають у своєму складі 

різноманітні сенсори (вологості, температури, руху, якості повітря) такий аналіз 
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дозволяє розглянути проблему розгортання сенсорів у WSN комплексно, 

враховуючи вимоги безпеки. 

5. Показані та описані режими керування АСУІБ та існуючі методи 

розробки автоматизованих систем управління інтелектуальними будівлями. 

Зокрема порівняльно описані метод класичного проектування АСУ та метод 

інформаційних моделей ВІМ, який завдяки своїй інноваційності набирає все більше 

прихильників серед інженерів – проектувальників АСУІБ. 

6. Сформульовано мету і поставлено завдання дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗГОРТАННЯ БЕЗПРОВОДОВОЇ 

СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ ТА РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ 

БУДІВЛЕЮ 

 

У цьому розділі вводиться та визначається вирішена проблема, пов'язана з 

етапом планування АСУІБ. Зокрема, відома проблема розгортання Безпроводової 

Сенсорної Мережі вивчається та посилюється новими вимогами, які випливають із 

їх обов'язкового використання в будь - якій системі АСУІБ. Більш того, важливість 

даних у таких нових системах вимагає високого рівня доступності та надійності 

мережі. З цією метою до визначення проблеми також додаються обмеження 

захисту, з метою надання мережі потенційних рішень з резервного копіювання у 

разі несподіваних часткових збоїв у роботі мережі [57, 58]. 

Безпроводові Сенсорні Мережі (WSN) були в центрі уваги протягом багатьох 

років, але поява IoT (Internet of Things) збільшила їх користь до раніше невідомого 

рівня. Необхідність моніторингу всіх можливих пристроїв у певному сценарії 

підвищила популярність WSN. Однак і вимоги до таких мереж мають розвиватися, 

щоб зробити їх сумісними з новими системами «Інтернету Речей» (IoT) [58, 59]. 

WSN можна розділити на дві великі групи. Однорідні WSN складаються з 

сукупності сенсорів рівних з точки зору протоколів підключення та характеристик 

вимірювання (чутливих елементів). Навпаки, неоднорідні мережі складаються з 

сенсорів з різними чутливими елементами та протоколами зв'язку. 

Спочатку системи «Інтернету Речей» були зроблені з однорідних WSN, 

здатних сприймати зміну певної характеристики в певному середовищі, щоб 

пізніше витягти цінну інформацію з отриманих даних та зробити певні висновки. 

Наприклад, забруднення повітря (шляхом застосування сенсору викидів СО2) 

можна відстежувати в різних точках міста, щоб зібрати інформацію про якість 

повітря та вирішити, чи потрібно контролювати трафік на певних територіях [58, 

60]. 
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Навпаки, комплексні системи «Інтернету Речей» потребують сукупності 

декількох різних типів даних з різних джерел. Наприклад, інтелектуальна будівля, 

шляхом використання АСУІБ, повинна постійно контролювати стан своїх 

приміщень і систем, з метою виявлення аномалій. Більш того, для виявлення будь-

яких можливих аномалій, таких як пожежа або нестача кисню, в АСУІБ повинні 

міститись сенсори температури, вологості та викидів СО2. 

Як стає зрозумілим, обидва типи WSN будуть використовуватися в 

майбутньому для побудови інтелектуальних систем. Однак вимоги до їх 

розміщення та розгортання різняться. В рамках даного дослідження такі вимоги 

визначені і представлені вирішення досліджуваної проблеми для кожного з типів 

WSN. Цей розділ розширює проблему локалізації оптимальних місць 

розташування сенсорів у неоднорідних мережах, запроваджуючи вимоги до 

кластеризації [58, 61 - 62]. Враховуючи, що не будь-який сенсор може бути 

встановлено в будь-якій локації, необхідно обмежити типи сенсорів, які будуть 

розгорнуті, відповідно, у можливих локаціях, щоб мати змогу отримувати зміни 

кожної вимірюваної характеристики в кожній обраній локації (відповідно до 

сценарію) для правильного збору всіх даних. Крім того, таке планування дозволяє 

використовувати найменш можливу кількість сенсорів. На додаток до цього, також 

вводяться вимоги захисту, щодо масштабування WSN з можливістю резервного 

копіювання у разі часткових збоїв. Далі, в рамках цього розділу дослідження, 

аналізується вплив такого захисту. 

Однорідні мережі WSN більш детально вивчаються та пояснюються у 

пунктах 2.3 – 2.4. 

2.1 Проблема розміщення сенсорів у неоднорідних WSN 

У цьому пункті дослідження представлена та визначена проблема 

розміщення сенсорів для неоднорідних WSN. Як було зазначено вище, в рамках 

даного дисертаційного дослідження, виконується розширення проблеми покриття 

зони вимірювання мінімальною кількістю сенсорів, запровадивши вимоги до 

кластеризації. Завдяки характеристикам комплексних систем «Інтернету Речей», 
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кожна досліджувана зона, в рамках сценарію, представлена у вигляді кластера, а 

кожен кластер визначається кількістю та типом сенсорів, які він повинен містити. 

Пункт 2.1.1 містить більш формальне визначення проблеми. Крім того, у 

пункті 2.1.2 проблема моделюється за допомогою ЦЛП (Цілочисельного Лінійного 

Програмування) з усіма, чітко сформульованими вимогами. На додаток до моделі 

надано схему інтелектуальної будівлі, для чіткого розуміння важливих аспектів 

проблеми, таких як положення сенсору у просторі та уявлення про кластеризацію. 

2.1.1 Обґрунтування проблеми розміщення сенсорів у неоднорідних WSN 

Враховуючи схему інтелектуальної будівлі з відомими можливими 

фізичними положеннями для розміщення сенсорів або шлюзів, проблема полягає у 

виборі оптимальних місць для їх розміщення, мінімізації споживання енергії всією 

системою при одночасному виконанні обмежень на підключення, ресурси, захист 

та кластеризацію покриття [58, 59, 63]. Оскільки радіус передачі сенсору обмежена 

кількома метрами, обмеження підключення гарантує, що сенсор зможе досягти 

принаймні одного шлюзу. Обмеження ресурсів відноситься до максимальної 

пропускної здатності шлюзу, тобто до кількості одночасних передач від сенсорів, 

які може приймати шлюз. Обмеження захисту пов'язане з несподіваним 

виникненням збою шлюзу, що означає, що якщо шлюз виходить з ладу, сенсори, 

які передають дані на нього, повинні мати можливість переключитися на інший 

шлюз поблизу. Нарешті, кластер визначається як область будівлі, де обов’язково 

потрібен заданий набір типів сенсорів. Варто згадати, що розмір кластерів і 

необхідних сенсорів всередині кожного з них змінюється в залежності від 

представленої зони. Наприклад, на кожному поверсі будівлі розміщується лише 

один тип сигналізації - охоронна, тож у цьому випадку кластер являє собою поверх; 

сенсори температури, присутності та освітленості розміщені в кожній кімнаті, які 

утворюють кімнатні кластери; по одному сенсору вологості встановлено на кожні 

чотири кімнати для створення груп кімнат, тощо. Крім того, можливі положення 

сенсорів не пов’язані виключно з одним кластером; натомість їх можна спільно 

використовувати для створення ієрархії кластерів, яка визначає різні розміри 

кластерів, які охоплюють різні зони будівлі з різними типами сенсорів. 
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Враховуючи ці обмеження, мета моделі полягає у тому, щоб вирішити, які 

позиції вибрати, щоб мінімізувати споживання енергії, визначену як потужність, 

необхідну сенсорам для передачі даних на шлюз, і потужність, необхідну шлюзам 

для збору цих даних і повторної передачі їх адміністратору АСУІБ. 

2.1.2 Формулювання моделі WSN, що визначає положення сенсорів та 

шлюзів всередині інтелектуальної будівлі 

У цьому пункті дослідження представлена модель WSN, яка визначає 

положення сенсорів та шлюзів всередині інтелектуальної будівлі з метою 

мінімізації загального споживання енергії. 

Ми представляємо сценарій будівлі як набір потенційних позицій сенсорів D 

= {1,. . . , Nd} та набір потенційних позицій шлюзу L = {1,. . . , Nl}, кожна з яких 

відповідає 2D або 3D точці у просторі залежно від необхідності. Після того, як 

координати визначені, змінна Pos розміру |D| x |L| визначає, для кожного елемента 

Posij, Евклідову відстань між положеннями Di та Lj. На Рисунку 2.1 показано 

приклад планування інтелектуальної будівлі з відображеними доступними 

положеннями, у яких сині та червоні точки представляють положення сенсорів та 

шлюзів відповідно. 

 

 

Рисунок 2.1. Макет інтелектуальної будівлі з визначеними доступними 

положеннями сенсорів та шлюзів. 

Визначення місць розташування сенсорів та шлюзів перш за все залежить від 

їх моделі споживання енергії. Розрахунок споживання енергії сенсорами 

безпосередньо залежить від відстані між сенсорами та призначеним їм шлюзом. 
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Для розрахунків будуть використовуватись безпроводові сенсорні модулі на базі TI 

eZ430-RF2500-SHE через їх гнучкість змінювати зону передачі для ефективного 

управління споживанням енергії, як показано в Таблиці 2.1 [66]. Це повноцінний 

USB MSP430 бездротовий інструмент розробки який має все необхідне апаратне та 

програмне забезпечення для використання вбудованого мікроконтролера 

MSP430F2274 і бездротового трансивера CC2500 на частоті 2,4 ГГц. Він включає в 

себе налагоджений USB інтерфейс, який дозволяє здійснювати програмування в 

реальному часі в системі для MSP430, а також інтерфейс для передачі даних на ПК 

з бездротової системи. Вбудовані сенсори температури та потужності 

радіочастотного сигналу можна використовувати для моніторингу навколишнього 

середовища. Зокрема, змінна CostDi зберігає значення обсягу енергії, необхідної 

для надсилання даних, використовуючи рівень i. Для спрощення подальших 

розрахунків передбачається, що енергія кожного рівня таблиці відповідає передачі 

одного пакету даних. 

Для споживання енергії шлюзом розглянемо значення змінної CostLj. Це 

значення призначається кожному шлюзу всередині діапазону [400, 1000], 

використовуючи ті ж одиниці споживання, що й у сенсорів. 

Додатковий важливий аспект, який слід враховувати - це різноманітність 

сенсорів, які використовуються для розгортання АСУІБ. IoT з'явився завдяки 

вдосконаленням сенсорів, що призвело до можливості збирати будь-які дані, такі 

як температура, вологість, освітленість, якість повітря, загоряння, тощо. 

Пропонована модель обробляє датчики типу K, кожен з яких 

використовується для збору даних з різних середовищ. Незважаючи на те, що їх 

характеристики можуть відрізнятися, в рамках дослідження вважається, що радіус 

передачі та споживання енергії [57 - 59] у них рівні і відповідають вищезгаданій 

Таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1. Споживання енергії передачі (Etx(l) у нВт/біт) та радіус передачі 

(R(l) у м) на кожному рівні потужності (l) для модулів TI eZ430-RF2500-SHE у 

залежності від рівня потужності. Розсіювання енергії для прийому даних є 

постійним (Erx = 922 нВт/біт) 

 

l Etx(l) R(l) l Etx(l) R(l) 

1 (lmin) 651,7236 18,46 14 818,4375 39,95 

2 666,875 19,85 15 841,1743 42,36 

3 682,0361 21,04 16 1045,7861 44,90 

4 684,5581 22,01 17 1098,8257 47,60 

5 689,6118 23,65 18 1101,3574 50,45 

6 702,2412 25,06 19 1144,2993 53,48 

7 704,7632 26,57 20 1197,3486 56,69 

8 719,9243 28,16 21 1273,125 60,09 

9 735,0757 29,86 22 1303,4375 63,70 

10 750,2368 31,64 23 1401,9507 67,52 

11 765,3882 33,54 24 1455,0097 71,58 

12 788,125 35,56 25 1614,1382 75,87 

13 803,2861 37,69 26 (lmax) 1924,8486 80,43 

 

Для передачі даних максимально можливий досяжний радіус обмежений 

R(lmax). Для полегшення створення остаточної моделі визначається матриця 

суміжності [67, 68] InDiapason: 

 

max1 , , , ( , ) ( )

0
ijm

якщо i D j L m K Pos i j R l
InDiapason

інакше

   
 


  (2.1) 

 

Ця матриця суміжності 2.1 дозволяє швидко дізнатися про можливі зв'язки, 

які можна встановити між сенсором типу m, розміщеним у положенні Di зі шлюзом, 

розміщеним у положенні Lj. 

Новизна, внесена у модель WSN, яка розробляється - це використання 

кластерів. Кластери, зазвичай, визначаються як група однакових або подібних 

елементів, зібраних разом [69]. У заданому, конкретному випадку кластер 
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визначається як набір позицій сенсорів, у якому група типів сенсорів повинна бути 

представлена вичерпно [61, 62]. Це доповнення дозволяє створювати різноманітні 

рішення в залежності від технічної необхідності та надає можливість зміни 

остаточного планування всередині однієї інтелектуальної будівлі. Модель 

передбачає Nc - кластери, а змінна posCluster зберігає для кожного положення 

сенсора i список ідентифікаторів кластерів j, яким належить таке положення. Це 

визначення дає можливість створювати регіони, які належать до кількох кластерів, 

для опису більш реалістичних сценаріїв. 

 

 

 

Рисунок 2.2. Приклад трьох кластерів різного розміру, визначених у 

інтелектуальній будівлі 

 

На Рисунку 2.2 показаний приклад кластерного поділу. Як видно, модель 

дозволяє визначати невеликі кластери всередині більших. У цьому конкретному 

прикладі весь поверх належить до синього кластера, що дозволяє визначити типи 

сенсорів, які потрібно розміщувати лише один раз на поверх, наприклад, сенсор 

затоплення. Зелений кластер складається з усіх приміщень, звернених до верхньої 

сторони будівлі, де розміщуються сенсори, які збирають інформацію, яка не 

суттєво змінюється від однієї кімнати до сусідньої, наприклад, якість повітря, 

вологість і виявлення СО2 [58, 60]. Червоний кластер являє собою єдину кімнату, 

де повинні бути встановлені сенсори, які вимірюють температуру, визначають 
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присутність осіб, вимірюють рівень освітленості. Також в цьому кластері можуть 

знаходитись розумні розетки, тощо. 

Оскільки кількість позицій всередині кожного кластера може змінюватися, 

остаточна модель використовує допоміжну матрицю суміжності InCluster. 

 

1 , 1 ,
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c i

ij
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 (2.2) 

 

Як видно з Рівняння 2.2, кожен ключ визначає, чи знаходиться позиція Di 

всередині кластера з id = j. 

Для того, щоб обробляти неоднорідні сценарії, потрібна інша змінна, яка 

встановлює набір типів сенсорів, які повинен містити кожен кластер [70]. З цією 

метою визначається змінна typeCluster яка зберігає для кожного кластера i список 

типів сенсорів m, які повинні бути присутніми у ньому. Як і раніше, оскільки 

кількість типів сенсорів, необхідних для кластера, може змінюватись, для 

остаточної моделі використовується допоміжна матриця суміжності: 
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Остаточне дійсне розгортання представлено набором розташувань сенсорів 

PD= {1,. . . , Nd} і набір місць розташування шлюзів PL = {1,. . . , Nl}. З цією метою 

визначено наступний набір булевих змінних, щоб визначити вибрані шлюзи та 

положення сенсорів відповідного типу з їхніми положеннями, а також зв'язок між 

ними. 
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Рівняння 2.4 обчислює булеву змінну, яка вказує, чи містить позиція Dі 

датчик типу j. Аналогічно, Рівняння 2.5 визначає відповідну змінну для шлюзів. 

Однак, оскільки існує лише один тип шлюзу, потрібно лише одне вимірювання. 

Останні змінні представлені у Рівняннях 2.6 та 2.7 вказують на бездротове 

з'єднання між сенсорами та шлюзами. Зокрема, вони визначають, чи приєднаний 

сенсор у положенні Dі типу m до шлюзу, розташованого у позиції Lj для активних 

передач та резервних передач, відповідно. 

Визначивши всі змінні рішення, можна чітко визначити вартість розгортання 

сенсору з точки зору відповідного шлюзу та відстані між ними [71, 72]. Для цього 

спочатку обчислюється індекс, який використовується для отримання належного 

рівня передачі, як було показано в Таблиці 2.1. Для простоти слід вважати, що 

відстані округляються до наступного розряду за математичним значенням. 

 

* ( , )ijmindexLevel a Pos i j         (2.8) 

 

Як видно з Рівняння 2.8, обчислення індексу контролюється змінною 

прийняття рішення aijm, щоб підрахувати лише передачі, в яких сенсор i типу m 

приєднаний до шлюзу j [73, 74]. 
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Варто зазначити, що індекс завжди знаходиться в межах діапазону 

max0, ( )R l     . Для indexLevel = 0 табличне значення у Таблиці 2.1 не визначено. 

Однак це значення отримується лише тоді, коли aijm = 0, звідси CostD[0] = 0  

З урахуванням усіх необхідних параметрів та змінних запропонована модель 

Змішаного Цілочисельного Програмування (ЗЦП - модель) [74 - 76] для вирішення 

проблеми виглядає наступним чином: 
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Цільова функція, визначена у Рівнянні 2.9, встановлює мінімізацію всієї 

вартості інсталяції шляхом додавання спожитої енергії для кожної пакетної 

передачі від сенсора до шлюзу, як зазначено раніше, та вартості розгортання 

кожного шлюзу [69, 75]. 

Рівняння 2.10 та 2.11 гарантують, що, якщо положення датчика Dі пов'язане 

з місцем розташування шлюзу Lj, то сенсор повинен існувати у положенні Dі, а 

шлюз повинен бути розміщений у положенні Lj як для активних, так і для резервних 

з'єднань відповідно. 

Рівняння 2.12 гарантує, що кожне положення Dі має один і лише один тип 

сенсора, оскільки одне і те ж фізичне положення не може бути використано двома 

окремими елементами. Слід усвідомлювати, що це обмеження відноситься до 

окремих фізичних елементів, але тип сенсора можна визначити як сукупність 

декількох чутливих елементів (наприклад, комбінований сенсор охоронної 

сигналізації) . 

Рівняння 2.13 та 2.14 перевіряють, чи всі створені зв'язки між сенсором і 

шлюзом знаходяться в радіусі передачі датчика як для обох з'єднань. 

Рівень захисту визначається для забезпечення стійкості мережі у разі 

необхідності. Цей рівень вказує на кількість шлюзів, в радіусі дії яких повинен 

знаходитися сенсор, щоб у разі виходу з ладу шлюзу, сенсор мав змогу бути 

підключеним до іншого. Для цього, Рівняння 2.15 і 2.16 змушують сенсор типу m 

у положенні Dі підключати принаймні до шлюзів levelProtect. Зокрема, levelProtect 

- 1 розрізняє шлюзи для резервного з’єднання та активної сесії. Крім того, Рівняння 

2.17 відповідає за те, щоб жодне з'єднання між сенсором та шлюзом не 

зараховувалося як одночасне активне та резервне з'єднання [58, 59, 76]. Тому воно 

гарантує, що до кожного датчика приєднані різні шлюзи. Варто згадати, що рівень 

передачі між такими доступними з'єднаннями може змінюватися. 

Обмеження пропускної здатності [77], визначене в Рівнянні 2.18, забезпечує, 

щоб усі шлюзи обробляли менше з’єднань, ніж їх максимальна пропускна 

здатність. Для простоти буде встановлено максимальну пропускну здатність 

шлюзу як максимально можливу кількість підключених до нього сенсорів. У разі 
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застосування певного рівня захисту, також беруться до уваги резервні з'єднання, 

оскільки вони мають бути доступними у разі збою шлюзу [78, 79]. 

Нарешті, Рівняння обмеження кластерізації 2.19 змушує кожен кластер 

містити всі типи сенсорів, необхідні для визначення проблеми. 

Слід зауважити, що відмінність між активним з'єднанням сенсор - шлюз та 

резервним з'єднанням дозволяє лише враховувати енергію, спожиту активними 

з'єднаннями, для отримання оптимального результату, оскільки такі з'єднання 

мають бути найбільш використовуваними. Використання резервних з’єднань 

активується лише у разі збою мережі, а проміжок часу збою має бути коротким 

щодо часового діапазону нормальної поведінки мережі, доки несправність не буде 

усунена. Через це енергія, споживана резервними з'єднаннями, не враховується для 

оптимізації. 

2.2 Оцінка проблеми розгортання 

У цьому пункті дослідження представлена оцінка проблеми розгортання 

WSN, яка була визначена раніше. Вона має на меті продемонструвати, що 

запропонована модель планування ефективно забезпечує економію енергії, 

враховуючи при цьому всі необхідні обмеження. Через відсутність можливості 

робити висновки лише із запропонованого математичного рішення, показано 

порівняння з гіпотетичним повним розгортанням, де всі типи сенсорів 

розміщуються, якщо це можливо, у кожному приміщені інтелектуальної будівлі. 

Таке порівняння представлено з точки зору кількості встановлених сенсорів і 

шлюзів, а також загальної енергії передачі [64, 65, 80]. 

Порівняння з повним розгортанням має сенс оскільки немає можливості 

зробити вірний висновок щодо необхідності встановлення сенсору у гіпотетичній 

ручній установці. 

Після запуску програмного забезпечення з усіма можливими місцями 

розгортання, визначеними на Рисунку 2.1, модель оптимізації вибирає позиції, 

показані на Рисунку 2.3, для розгортання сенсорів та шлюзів. Зелені позиції 

вказують на сенсори, а помаранчеві - на шлюзи. На цьому рисунку вважається, що 
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немає рівня захисту. Це означає, що рівень захисту дорівнює 1, і, таким чином, 

кожен сенсор гарантовано з’єднується лише з одним шлюзом. 

У Таблиці 2.2 показано кількість розгорнутих сенсорів і шлюзів, а також 

відповідне споживання енергії як для запропонованого у досліджені рішення, так і 

для повної конфігурації, взятої за орієнтир, де всі приміщення будівлі покриті усіма 

необхідними сенсорами, якщо це можливо, і встановлено шлюзи у всіх можливих, 

для них, місцях. Для простоти порівняння вважається, що всі сенсори передають 

однакову кількість даних протягом однакового періоду часу [57, 59, 72, 76]. Крім 

того, споживання пристрою не враховується, оскільки кількість необхідних 

пристроїв варіюється від одного рішення до іншого. 

 

 

 

Рисунок 2.3. Розташування сенсорів та шлюзів, обрані моделлю для остаточного 

оптимізованого розгортання 

 

Як можна побачити, шляхом точного визначення системних вимог можна 

оптимізувати розміщення сенсорів [63, 71, 75]. Зокрема, можна зменшити кількість 

встановлених сенсорів та шлюзів відповідно на 36% та 63%. Це зменшення також 

помітно у спожитій енергії, при якій можна досягти 38% економії енергії для цієї 

конкретної інтелектуальної будівлі. 
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Таблиця 2.2. Кількість встановлених сенсорів та шлюзів та споживання 

енергії передачі відповідно до значень таблиці 2.1 для оптимізованого та повного 

результату роботи мережі 

 

Мережа 
Кількість 

сенсорів (шт.) 
Кількість шлюзів 

(шт.) 
Передана енергія 

(нВт) 
Оптимізована 66 7 52,456 

Повна 104 21 83,570 

 

Незважаючи на те, що запропоноване рішення дає кращі результати з точки 

зору кількості розгорнутих пристроїв та споживаної енергії, також варто вивчити 

збої мережі. 

У разі часткового збою мережі можна зробити висновок, що оптимізоване 

рішення може бути не в змозі доставити повні дані мережі. Якщо сенсор 

вимикається, дані з контрольованих пристроїв втрачаються через відсутність 

сенсорів резервного копіювання. У разі збою шлюзу можливе від’єднання частини 

мережі від вузла, що призведе до втрати всіх даних, зібраних відключеними 

сенсорами. Повне розгортання є більш надійним для запобігання виникненню збоїв 

у мережі через кількість різних шляхів передачі, які кожен сенсор має до вузла [81, 

82]. 

Для досягнення подібної стійкості мережі застосовуються різні рівні захисту 

[70, 81]. Як було зазначено вище - рівень захисту визначає кількість шлюзів, до 

яких кожен сенсор повинен мати доступ. Наприклад, якщо рівень захисту дорівнює 

1, сенсори можуть з’єднуватися лише з одним шлюзом; на рівні захисту 3 доступні 

три шлюзи, і лише одночасний збій усіх трьох може порушити зв'язок. Це підвищує 

надійність мережі у разі збою шлюзу, оскільки сенсори можуть перенаправляти 

свої дані до найближчого доступного шлюзу [72]. Слід зауважити, що чим вище 

рівень захисту, тим вища стійкість мережі до несподіваних збоїв. 
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Таблиця 2.3. Споживання енергії в нВт для різних конфігурацій мережі та 

рівнів захисту 

 

Рівень захисту 1 2 3 4 5 6 

Повна 83,569 83,569 83,569 83,569 83,569 83,569 

Оптимізована 52,454 52,635 52,996 53,963 56,561 59,026 

Відмовостійка 52,454 60,629 63,341 64,409 67,586 68,299 
 

 

 

Рисунок 2.4. Споживання енергії при передачі через мережу для оптимальної, 

повної та відмовостійкої моделі для різних рівнів захисту 

 

Таблиця 2.3 та її графічне зображення на Рисунку 2.4 показують ефект 

підвищення рівня захисту WSN. Зокрема, зображено три різні випадки. 

Оптимізовані та повні криві посилаються на вищезгадані запропоновані моделі: 

перша - без рівня захисту, а друга - з усіма сенсорами та шлюзами, в усіх можливих 

випадках. Слід зазначити, що споживання енергії для повної конфігурації не 

залежить від рівня захисту, оскільки розгорнута мережа є постійною на всіх рівнях. 
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Крім того, показана крива відмовостійкості, яка розглядає випадки, коли 

шлюзи levelProtect - 1 виходять з ладу одночасно, і, отже, сенсори повинні 

передавати дані до найближчого доступного шлюзу. Видалення шлюзів levelProtect 

- 1 розглядається для того, щоб мережа залишалася підключеною. У разі видалення 

шлюзів levelProtect, може виникнути ситуація при якій сенсор, у якого всі видалені 

шлюзи є резервними, і, таким чином, такий сенсор повністю відключений від 

мережі без доступних шляхів резервного копіювання. Крім того, для кожного рівня 

захисту розглядається найгірший сценарій. Тобто набір levelProtect - 1 шлюз, 

вилучений з мережі, має найбільшу частоту загального споживання енергії. Як 

можна помітити, криві оптимізованої системи та відмовостійкої зростають із 

збільшенням рівня захисту через збільшення, викликане відмовами шлюзу на 

відстані передачі від сенсора до шлюзу. Навіть незважаючи на те, що крива 

відмовостійкої системи завжди дає більше загальної енергії споживання порівняно 

з оптимізованою, різниця не є постійною при збільшенні рівня захисту. Дійсно, 

якщо видалити лише один шлюз, тобто рівень захисту дорівнює 2, можна побачити, 

що збільшення спожитої енергії є суттєвим щодо решти рівнів захисту. Однак зі 

збільшенням рівня захисту такий приріст стає меншим через можливості шляху, 

які пропонують нові розгорнуті резервні шлюзи. Тому можна з упевненістю 

сказати, що впровадження нових шлюзів допомагає зменшити збільшення 

споживання енергії при видаленні їх набору. 

Більш того, під час моделювання, можливо помітити, що, якщо вимоги до 

стійкості та доступності мережі вимагають використання рівня захисту, 

встановленого на рівні 3, то це є розумним через невелике додаткове споживання 

енергії, збільшене з 2 до 3. Приріст споживання енергії при збільшенні рівня 

захисту майже лінійний. Тоді використання більш високого рівня захисту залежить 

від рівня стійкості, який мережа повинна гарантувати. Рівні захисту понад 6-й не 

вивчалися через неможливість нашої моделі отримати результати. Кількість 

необхідних резервних з'єднань та обмеження пропускної здатності шлюзу роблять 

неможливим розглядати більш високі рівні захисту. 
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Варто згадати, що отримані результати є специфічними для схеми 

розташування мережі, представленої на Рисунку 2.1, при цьому споживання енергії 

передачі показано у Таблиці 2.1. 

Для інших вхідних параметрів поведінка рівня захисту може змінюватися. З 

отриманих результатів стає зрозуміло, що існує компроміс між споживанням 

енергії при передачі та рівнем захисту. Оскільки WSN IoT можуть 

використовуватися для багатьох проектних рішень, як було зазначено раніше, 

необхідне глибоке вивчення потреб системи IoT, щоб зробити висновок - чи 

потрібен високий рівень захисту. Наприклад, на заводі, де критична 

інфраструктура відстежується на предмет аномальної поведінки обладнання і дані 

не можуть бути втрачені, висока стійкість до мережі є обов’язковою, а отже, 

необхідно реалізовувати високий рівень захисту [63, 67, 70, 81]. Навпаки, система 

«Інтернету Речей» для домашньої автоматизації може поставити пріоритет щодо 

споживання енергії і, таким чином, дозволить розгорнути WSN з низьким рівнем 

захисту або зовсім без нього [71, 83, 84]. 

Виходячи з вищенаведеного можливо зробити наступні висновки. 

Було запропоновано формулювання ЗЦП для оптимального розміщення 

елементів WSN, необхідних для виявлення та отримання необхідної інформації для 

АСУІБ. Зокрема, модель гарантує оптимальне та мінімальне розміщення сенсорів 

та шлюзів. Більш того, запропонована модель покращує типову, представлену в 

літературі модель, додаючи обмеження кластеризації. Кластери є обов'язковими в 

майбутніх системах «Інтернету Речей» через необхідність об'єднання 

неоднорідних сенсорів всередині однієї мережі, щоб зафіксувати і передати усі 

необхідні дані. Визначення кластерів, які можуть бути різними за розмірами, 

дозволяє мати різне охоплення для кожного типу сенсорів. 

Модель також реалізує обмеження щодо підключення, ресурсів та захисту. 

Захист - це ще один важливий аспект WSN, оскільки відмови мережі не повинні 

певною мірою впливати на загальну систему. Захист був додатково 

проаналізований за допомогою обмеження рівня захисту, яке визначає кількість 

шлюзів, до яких сенсор повинен мати доступ. Завдяки цьому модель гарантує, що 
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у разі часткового збою мережі сенсори можуть перенаправляти свої шляхи передачі 

до найближчого доступного шлюзу та гарантувати, що дані не будуть втрачені. 

Дослідження показує енергетичний вплив збільшення такого параметра для 

забезпечення високої доступності. 

Отримані результати показують здатність розрахункової моделі зменшити 

кількість сенсорів та шлюзів, необхідних для розгортання, у порівнянні з повним 

сценарієм, у якому усі типи сенсорів розміщуються, якщо це фізично можливо, у 

кожному приміщені, яке обслуговується АСУІБ. 

Наприклад, оптимізованій системі потрібно приблизно на 36% менше 

сенсорів і на 64% менше шлюзів, ніж у випадку, коли система побудована у 

повному обсязі, із загальною економією енергії 38%. Якщо забезпечується 

відмовостійкість, кількість сенсорів і шлюзів збільшується, але, навіть із 

зростанням рівня захисту до 6, використання енергії все ще краще на 18%. 

Далі, в рамках даного розділу, представлено та визначено дослідження 

критичності датчиків для однорідних мульти-хоп WSN. Однорідні мережі з 

кількома стрибками (мульти-хоп) характеризуються використанням однакових 

сенсорів у рамках одного, конкретного розгортання, які мають можливість як 

збирати дані, так і повторно передавати дані, створені іншими сенсорами. Через це 

використання фактичних шлюзів не є обов’язковим. Рівність усіх елементів, яку 

представляють ці мережі, «ховає» найважливіші сенсори мережі через 

неможливість їх ідентифікувати. Для цього, в рамках даного дослідження, 

пропонується використовувати метод стохастичної оптимізації ВПАП(ПТ) 

(Вибіркова Процедура Адаптивного Пошуку (Поглинаючого Типу)) для визначення 

найважливіших вузлів усередині мережі. Ця ідентифікація дозволяє їх покращити 

за допомогою можливостей резервного копіювання, щоб максимально збільшити 

доступність мережі, її стійкість та надійність. 
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2.3 Проблема критичності у однорідних WSN 

Як було зазначено раніше, однорідні мережі все ще відіграють важливу роль 

у майбутніх системах «Інтернету Речей» [58, 72, 83, 84]. Для того, щоб продовжити 

поточні дослідження щодо цього типу мереж, далі буде проаналізовано проблему 

виявлення найважливіших сенсорів або критичних вузлів у даній мережі. Важливо 

зазначити, що визначення критичності вузлів відрізняється від загальноприйнятої 

в літературі концепції. Критичний вузол зазвичай визначається як вузол вирізаної 

вершини, видалення якого розділяє мережу на дві окремі частини, які не можуть 

обмінюватись даними [67, 81, 85]. 

Однак у запропонованому рішенні критичний вузол визначається як вузол, 

видалення якого найбільше порушує роботу мережі. Зокрема, такі порушення 

вимірюються двома показниками, а саме затримкою та «тривалістю життя», що 

далі пояснюється у пункті 2.3.1. 

Ідентифікувавши такі сенсори, можна надати їм можливості резервного 

копіювання, щоб уникнути збоїв у роботі мережі, підвищивши стійкість та 

доступність мережі. 

2.3.1 Обґрунтування проблеми критичності у однорідних WSN 

За основу візьмем WSN мережу з N вузлів TI eZ430-RF2500-SHE [66], 

представлених як Z = {1, 2, ... N}, підмножину кандидатів критичних вузлів Nс ∈ Z, 

кількість критичних вузлів для видалення C та таблицю T, показану на Рисунку 2.1 

можливих рівнів передачі та енергії, необхідної для передачі на кожному з цих 

рівнів. Фактично це є рішенням, коли кожен вузол i, окрім базової станції та 

критичних вузлів, які перевіряються, передає пакети на вузол j на рівні передачі k. 

Варто зауважити, що вибраний рівень передачі k є найменшим можливим рівнем, 

який дозволяє взаємодію між сенсорами i та j в заданому діапазоні, щоб зменшити 

рівні споживання енергії до мінімально можливого рівня [63, 69, 75, 81]. 

Отже, рішення представлено двома векторами, а саме: send і key, обидва 

довжиною N. Перший зберігає для кожної позиції і вузол j, до якого надсилаються 

дані. Подібним чином другий зберігає рівень передачі k, необхідний для цієї 
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комунікації. Рішення вважається дійсним, якщо

1   | |0 \і і сsend N and key K i Z N      . 

В даному рішенні розглядаються дві різні цільові функції, які охоплюють дві 

основні та найважливіші вимоги, які має мати WSN, - затримку та «тривалість 

життя». Перша посилається на необхідний час для передачі даних від одного 

сенсора до приймаючого вузла, тоді як друга відноситься до часу, протягом якого 

мережа може підтримуватися в режимі життєдіяльності без необхідності заряджати 

або міняти батареї вузла [86 - 89]. Тривалість роботи мережі розглядається в даному 

випадку як сукупність «стрибків» (хопів), необхідних кожному сенсору для 

досягнення базової станції, як показано в Рівнянні 2.20. Змінна PathCostCalc 

повертає таке значення для заданого вузла та заданого стану мережі. 

 

( , )cur
n Z

PathCostCalc n V

      (2.20) 

 

Крім того, «тривалість життя» мережі визначається як кількість пакетів, які 

можуть бути сформовані в кожному вузлі, поки вузол, який є критичним не 

вичерпає енергією [90, 91]. Варто зауважити, що це значення є рівним для всіх 

вузлів і його можна розглядати як кількість часових інтервалів t, протягом яких 

мережа працює, якщо на кожному часовому інтервалі генерується і передається 

один пакет у кожному з вузлів мережі окремо від базової станції. 

rx tx

accumulator
Durability

E in E out


  
    (2.21) 

 

Рівняння 2.21 показує загальне визначення «тривалості життя», де 

accumulator - це кількість енергії, яку спочатку має кожен вузол, Erx та Etx - це 

кількість енергії, необхідної для прийому та передачі одного пакету відповідно, а 

in та out - це кількість з'єднань, які кожен вузол використовує для приймання та 

передачі пакетів. 
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Для того, щоб знайти найвпливовішу підмножину критичних вузлів розміру 

С, необхідно розрахувати вплив кожної можливої підмножини, утвореної 

кандидатами [86 - 89]. Тобто, враховуючи Nс, необхідно обчислити всі можливі 

комбінації без повторень Resol. Після цього кожна з цих комбінацій аналізується, 

щоб побачити її вплив з точки зору поточної цільової функції, яка тестується. Як 

тільки всі рішення знайдені, вузли, які належать до комбінації Resolі з найгіршим 

результатом, вважаються критичними вузлами. 

 На Рисунку 2.5 показано фреймворк, який використовується для такого 

аналізу. Спочатку створюється нова мережа з N вузлів. Ця мережа генерується 

випадковим чином шляхом вибору координат N -го вузла в досліджуваному 

діапазоні радіусів. 

 На Рисунку 2.6 показано приклад мережі з N = 100 сенсорів, розподілених по 

площі у формі диска радіусом 200 м. 

Після описаних вище кроків необхідно запустити ВПАП, не видаляючи 

жодного вузла для зберігання еталонного значення. У разі, якщо під час 

генерування мережі не було знайдено правильного рішення, мережу генерують 

повторно. Цей процес виконується ітеративно, поки не знайдеться дійсна мережа. 

Після того, як він завершиться, виконується вибір вузла. З результуючого набору 

вузлів обчислюються всі комбінації. Оскільки поставлена мета - проаналізувати 

вплив критичних вузлів при їх одночасному видаленні, варто згадати, що ці 

особливості важливі для зменшення кількості M =( | Nс | / С) комбінацій Resolс і це, 

фактично, є суттю проблеми. Для кожної з цих комбінацій запускається ВПАП(ПТ) 

і, як видно на Рисунку 2.5, це робиться паралельно для декількох Resolс. Після 

завершення всіх ВПАП-ітерацій найгірший результат зберігається та аналізується 

нова мережа. Після завершення операції для K дійсних мереж середнє та 

максимальне значення зберігаються як результати. 
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Мережа обчислена?

Вивід:
Мережа 

Створення Мережі з N вузлів

Запуск ВПАП(ПТ) з N вузлами для пошуку еталонної 
(дійсної) моделі Мережі

Застосування обмежень захисту для побудови набору 

критичних вузлів Nс

Створення Resolі  методом обчислення всіх 

комбінацій Nс  розміру С

Зберігання найгіршого результату

Запуск ВПАП(ПТ) 

для Resol1  

Запуск ВПАП(ПТ) 

для Resol2  

Запуск ВПАП(ПТ) 

для Resolm  

Так

Ні

 

 

Рисунок 2.5. Фреймворк, який використовується для ідентифікації критичних 

вузлів 
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R = 200 м

 

 

Рисунок 2.6. Приклад розподілу сенсорів для N = 100 та радіусної зони 200 м 

 

2.3.2 ВПАП(ПТ) 

ВПАП(ПТ) - це метод, який був розроблений, з використанням стохастичної 

оптимізації, для вирішення складних обчислювальних задач [75, 78, 92, 93]. 

Процедура поділяється на дві різні фази, а саме фазу побудови та фазу пошуку. У 

першій фазі рішення ітеративно, за допомогою поглинаючого алгоритму будується 

шляхом додавання одного елемента до іншого для досягнення «порогу відмови» 

(появи проблеми розгортання). Друга фаза відповідає за застосування локального 

пошуку серед сгенерованих рішень, щоб спробувати їх вдосконалити. 

ВПАП(ПТ) має істотні переваги за рахунок простоти та високої якості 

пошуку рішення у прийнятні терміни. Така характеристика є ключовою для 

розробленого фреймворку через необхідність запуску кількох екземплярів 

ВПАП(ПТ) одночасно для перевірки кожної перестановки підмножини критичних 

вузлів, як показано на Рисунку 2.5. Крім того, випадковість, представлена в 

ВПАП(ПТ), дозволяє уникнути місцевих оптимальних рішень. 
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Розрахунок затримки у ВПАП(ПТ) 

Алгоритм 1 (Рисунок 2.7) показує загальний код для дещо налаштованої 

метаеврістики ВПАП(ПТ), який використовується для моделі розрахунку затримки 

[75, 97, 98]. Щодо вхідних параметрів, Resolі містить ідентифікацію поточних 

вузлів за умов перевірки критичності. T посилається на таблицю співвідношень між 

кожним радіусом передачі та енергією, необхідною для передачі на цьому рівні, як 

показано в Таблиці 2.1. MaxNumOfIter визначає максимальну кількість ітерацій, які 

потрібно виконати до завершення. α є обов'язковим параметром ВПАП, який 

контролює рівень випадковості, який слід застосовувати при створенні рішення. 

Було прийнято рішення використовувати α = 0,5 для всіх тестів, оскільки це 

значення вводить достатню кількість випадковостей. Нижчі значення можуть не 

дозволити ВПАП якісно досліджувати різні рішення, тому що більшість випадків 

починається з одного і того ж вихідного рішення, а більш високі значення можуть 

створити погані початкові рішення, які локальний пошук потім не зможе належним 

чином покращити. 

Нарешті, V вказує дійсну структуру рішення. В якості результату 

повертається найкраще рішення, знайдене з точки зору поточної використовуваної 

функції витрат. 

Що стосується власне коду, у блоці 4 рядок 1 міститься створення 

початкового випадкового рішення проблеми. Потім це рішення вдосконалюється 

шляхом застосування локального алгоритму пошуку, зазначеного у рядку 2 блоку 

4. Нарешті, якщо вартість нового рішення краща, ніж миттєво найкраща, рішення 

оновлюється. 

Як видно з коду алгоритму, для визначення метаеврістики ВПАП необхідно 

визначити поглинаючу побудову рішення та локальні методи пошуку. Наступні 

пункти другого розділу даного дослідження показують обидва ці способи більш 

докладно. 
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Початок

Вводимо:

Resolі: - підмножина критичних 

вузлів для видалення

T: рівні передачі

α: рівень випадковості, 

специфічний для ВПАП(ПТ)

V: граф вузла

MaxNumOfIter > 0

Vcur = RandomSolution(α, Resolі)
Vcur = SearchLocal(Vcur, maxIterWI)

Так

Сost(Vcur) < Сost(Vbest )

Vbest = Vcur

MaxNumOfIter = MaxNumOfIter - 1

Так

Вивід:
Vbest 

Ні

Ні

Кінець

 

 

Рисунок 2.7. Алгоритм 1. ВПАП (V, Resolі, T, MaxNumOfIter, α) 

 

Фаза побудови 

Під час першого кроку ВПАП, а саме фази побудови, має бути побудовано 

дійсне рішення (дійсний граф вузла). Алгоритм 2 показує код методу, 

відповідального за такі питання. Починаючи з порожнього набору, як показано у 

блоці 2, визначається цикл, в якому кожна ітерація відповідає за додавання нового 

вузла до рішення, поки не буде досягнутий «поріг відмови» (появи проблеми 

розгортання). Щоб вирішити, який вузол включити до поточного кроку, по-перше, 
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обчислюється вартість додавання кожного вузла поза частковим рішенням та 

підмножиною критичних вузлів Resolі,. Після обчислення всіх витрат створюється 

Список обмежених кандидатів (RCL) шляхом додавання лише вузлів із вартістю 

всередині діапазону [Cmin, α * (Cmax – Cmin)] (блоки 7-10). Ці пороги представляють 

мінімальну та максимальну вартість додавання для вузлів, які ще не знаходяться у 

рішенні [99 - 101]. Для остаточного завершення випадковий вузол витягується з 

RCL і додається до рішення. 

Цільова функція задачі визначена всередині функції, відповідальної за 

розрахунок вартості додавання елемента до поточного рішення, як видно у блоці 6. 

Алгоритм 2 зображено на Рисунку 2.8. 

На цьому етапі побудови немає порядку, у якому вузли додаються до 

рішення, ані глобальної умови для перевірки, чи є вставка оптимальною. Ось чому 

метод вважається поглинаючим, оскільки на кожному кроці кандидатом 

обирається найкраща місцева вартість [93, 101, 102]. 
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Початок

Вводимо:

α: рівень випадковості, 

специфічний для ВПАП(ПТ)

V = 0

V < SizeProblem

Nodecost= 0

Так

Costi ≤ Cmin + α * (Cmax – Cmin)

RCL = Nodei

Так

Вивід:
V 

Ні

Кінець

Costi  = CostOfAdd(Nodei, V)

for Nodei not in V and Nodei not in Resolі

RCL = 0
Cmin, = minCost(Costs)
Cmax   = maxCost(Costs)

for Costi in Cost

Ні

V = SelectRandomNode(RCL)

 

 

Рисунок 2.8. Алгоритм 2. RandomSolution(α, Resolі) 
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Фаза пошуку 

Друга фаза, а саме фаза пошуку, алгоритму ВПАП відповідає за 

вдосконалення, якщо це можливо, рішення, створеного на етапі побудови. Щоб 

зробити це, пошук досліджує сусідні елементи з рішенням, щоб перевірити, чи є 

якісь вузли із кращими витратами з точки зору використовуваної цільової функції 

[67, 81, 96, 103, 104]. 

Алгоритм 3 (Рисунок 2.9) показує метод для локального пошуку. Що 

стосується його параметрів, Vcur містить рішення, яке слід покращити, а maxIterWI 

вказує значення критеріїв зупинки. Він обмежує кількість послідовних ітерацій 

виконання без вдосконалення рішення. Як тільки цей поріг буде досягнутий, слід 

вважати, що Vimp містить найкращі локальні показники. 

Для вдосконалення рішення алгоритм спочатку отримує випадковий вузол n 

з рішення. Потім він обчислює поточну вартість відправки даних по даному шляху 

для досягнення базової станції. Оскільки цей шлях був вибраний поглинаючим 

алгоритмом на конструктивній фазі, необхідно перевірити, чи є альтернативні 

шляхи через будь -якого з сусідів n, які закінчуються на базовій станції та мають 

кращу вартість [93, 101, 102, 105, 106]. Якщо так, шлях оновлюється, а локальний 

пошук триває. Також скидаються послідовні ітерації без покращення. 
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Початок

Вводимо:

Vcur: обране рішення

maxIterWI: макс. кількість  

ітерацій без покращення

stop = 0

Vimp = 0

stop < maxIterWI

n = GetRandNode(Vcur)
best = PathCostCalc(n, Vcur)

Так

cur < best 

Так

Вивід:
Vimp

Ні

Кінець

cur = cost(n, m) + PathCostCalc(m, Vcur)
update(Vcur)

for m in Neighbours(n)

stop = stop +1

Vimp   = Vcur

Ні

 

 

Рисунок 2.9. Алгоритм 3. SearchLocal(Vcur, maxIterWI) 
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Розрахунок «Тривалості життя» у ВПАП 

Код ВПАП для розрахунку «тривалості життя» мережі дуже схожий на 

представлений вище код для розрахунку затримки передачі, завдяки внутрішнім 

характеристикам метаеврістики, які забезпечують структуру, що потребує дуже 

невеликої настройки для вирішення різних проблем [91, 98, 106 - 108]. 

Код ВПАП, представлений в Алгоритмі 1, є дійсним і для моделі розрахунку 

«тривалості життя», оскільки він також потребує підмножини критичних вузлів у 

кожному виконанні. Більш того, поглинаючий рандомізований алгоритм, 

представлений раніше, також може бути повторно використаний [99, 108 – 110]. У 

разі локального пошуку були проведені серйозні зміни, щоб правильно дослідити 

сусідні вузли на кожній ітерації та максимально покращити рішення. 

Фаза побудови 

Як було сказано, фаза побудови моделі розрахунку «тривалості життя» 

відповідає точно такому ж підходу, як і модель для розрахунку затримки. Отже, 

алгоритм 2 також діє для цієї моделі. Причина такого рішення полягає в тому, що 

чим більше стрибків (хопів) містить рішення, тим більше споживається енергії, а 

отже, «тривалість життя» не така висока, як це могло б бути [90, 91]. Для 

розрахунку загальної «тривалості життя» мережі розглянемо вузол i з 

максимальною ємністю акумулятора 3 Вт. Нехай fij - це кількість з'єднань, які вузол 

i перенаправляє на вузол j. Так як кожен вузол створює власне з'єднання, можна 

швидко побачити, що fij - 1 - це кількість з'єднань, які отримує вузол i. Наступна 

формула обчислює «тривалість життя» або кількість кроків часу t протягом яких 

цей вузол і може утримуватися без втрати енергії: 

 

93*10

922 ( 1)ij ij ij

Durability
f T f


         (2.22) 

 

де 922 нВт означає кількість енергії, необхідної для прийому одного пакета, а Tij 

посилається на кількість енергії, необхідної для передачі від вузла i до вузла j 

відповідно до відстані між ними, як зазначено в Таблиці 2.1. 
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Формула поділена на дві частини: енергію, необхідну для прийому, та 

енергію, необхідну для повторного передавання [86 - 89]. Оскільки енергію, 

необхідну для прийому, можна розглядати як накладні витрати, можливо зробити 

висновок, що мережа з мінімальним числом стрибків містить найменшу можливу 

кількість повторних передач, а отже, додаткові накладні витрати, згенеровані 

враховуючи необхідність прийому пакетів, є мінімальними. У деяких випадках це 

твердження може бути неправильним: відповідно до значень енергії та радіусу дії, 

наведених у Таблиці 2.1, у дуже конкретних сценаріях можна обчислити, що 

кількість енергії для виконання двох стрибків плюс енергія, необхідна для 

прийому, дозволяє мережі досягати тієї ж відстані з меншим споживанням енергії, 

ніж один-єдиний стрибок.  

Загальна «тривалість життя» мережі є мінімальною серед усіх термінів служби 

вузла, оскільки це значення означає кількість кроків часу, поки перший вузол не 

вичерпає заряд акумулятора [63, 72, 111]. 

Фаза пошуку 

Фаза пошуку моделі «тривалості життя» відбувається за тим самим 

алгоритмом, що і фаза пошуку моделі затримки, але з абсолютно різними 

критеріями заміни [67, 81, 112]. Алгоритм 4, який представлено на Рисунку 2.10, 

показує метод, відповідальний за вдосконалення вхідного рішення. Як видно з 

нього, параметри точно такі ж, як і раніше: Vcur є дійсним побудованим рішенням і 

maxIterWI максимальною кількістю ітерацій без покращення до завершення 

пошуку. 
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Початок

Вводимо:

Vcur: обране рішення

maxIterWI: макс. кількість  

ітерацій без покращення

stop = 0

Vimp = 0

stop < maxIterWI

c = GetNodeCongest(Vcur)
n = GetLeafRand(Vcur, c)
Durability = CalcDurability(Vcur)

Так

ChangeIsPossible(Vcur, n, m, 
Durability) > 0

Так

Вивід:
Vimp

Ні

Кінець

Vimp = makeChange(Vcur, n, m)
NewDurability = CalcDurability(Vimp)

for m in Neighbours(n)

stop = stop +1

Vcur = Vimp

NewDurability > Durability

Так

Ні

Ні

 

 

Рисунок 2.10. Алгоритм 4. SearchLocal(Vcur, maxIterWI) 
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Через неоднорідність енергії, необхідної для передачі, в залежності від 

радіусу передавання та типу ретранслятора, який утримує кожен вузол мережі, 

можна з упевненістю сказати, що існуватиме вузол або група вузлів, що обмежують 

«тривалість життя» мережі [76, 77, 79, 113, 114]. Тоді локальний пошук відповідає 

за пошук перевантажених вузлів та балансування їх навантаження з метою 

збільшення загальної «тривалості життя» мережі [115, 116]. Для цього спочатку 

необхідно ідентифікувати найбільш завантажений вузол c. Для того, щоб зменшити 

його навантаження, треба випадковим чином вибрати один вузол n, який надсилає 

дані на обраний перевантажений вузол c. Потім необхідно спробувати 

перенаправити підключення вузла n до іншого з його сусідів, відмінних від c, щоб 

навантаження на мережу було більш розподіленим, а «тривалість життя» можливо 

було б збільшити. Щоб уникнути змін, за яких «тривалість життя» не збільшується, 

потрібно відзначити поточну зміну як можливу, лише якщо «тривалість життя» l 

можна збільшити принаймні до l + 1. Якщо умови виконані, мережа оновлюється 

для наступної ітерації. 

2.3.3 Введення функцій оцінки критичності вузла WSN 

Розглядаючи WSN з кількістю вузлів, що дорівнює N, можна з упевненістю 

сказати, що важливість окремо взятого вузла, усередині такої мережі, істотно 

змінюється від одного до іншого. Оскільки всі вузли, зрештою, повинні передати 

свої дані на вузол-приймач (тобто на базову станцію), можна побачити, що 

найвіддаленіші вузли будуть діяти, лише надсилаючи дані, без необхідності 

повторної передачі пакетів іншого вузла. Однак вузли, дуже близькі до базової 

станції, швидше за все, будуть виконувати роль вузлів-мостів, повторно передаючи 

дані з решти вузлів, які не можуть самостійно встановити зв’язок з базовою 

станцією [57, 76, 117]. Маючи це на увазі, було визначено 3 функції, які дозволяють 

оцінювати важливість вузлів, щоб зменшити кількість тестів критичності. Ці 

функції наступні: 

Зв’язок (С). Для вузла i ∈ N зв’язок вузла визначається як 

max|{ | ( ) }|, ,  rangeC j j i distance i j T   , де Tmaxrange відноситься до максимально 
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можливого радіусу передачі для вузла і, використовуючи, при цьому, найвищий 

рівень потужності, показаний у Таблиці 2.1. 

Стрибок (хоп) до базової станції (Н). Для вузла i ця функція визначається, 

як  

max

( ),

range

distance i bs
H

T
 , де bs означає базову станцію, а Tmaxrange відноситься до 

максимально можливого радіусу передачі для вузла і, використовуючи, при цьому, 

найвищий рівень потужності, показаний у Таблиці 2.1. 

Ці 2 початкові функції можна обчислити до отримання будь-якого рішення 

для даної мережі, оскільки єдиною вимогою для їх обчислення є відстань між 

вузлами, яку можна отримати з координат вузла. Однак, слід визначити ще одну 

функцію, безпосередньо пов'язану з вирішенням базового сценарію (тобто коли 

жодні критичні вузли не видаляються з мережі): 

Ретранслятор (R). Для вузла i функція ретрансляції визначається як 

кількість з'єднань. Це число дорівнює кількості вхідних з'єднань плюс кількість 

власних згенерованих з’єднань. Враховуючи матрицю рішення f та значення fij, яке 

вказує, скільки даних вузол i посилає вузлу j, ретрансляція для вузла i визначається 

як ij
j N

R f


  . 

Після того, як усі функції визначені, необхідно подивитися, чи дійсно їх 

використання дозволяє зменшити кількість вузлів для перевірки на критичність, не 

втрачаючи точності у вирішенні. Для цього будується 10 топологій мережі з N = 

100 вузлів. Це виконується за допомогою випадкового розподілу вузлів у радіусі 

200 м. Потім ці топології аналізуються за допомогою метаеврістики ВПАП(ПТ), 

представленої у пункті 2.3.2, для отримання ідентифікації критичних вузлів 

шляхом тестування всіх можливих вузлів та підмножин вузлів як для моделей 

затримки, так і для «тривалості життя» [115, 116]. Після того, як критичні вузли 

ідентифіковані, необхідно відшукати їхнє місце за трьома, зазначеними вище, 

функціями. Варто згадати, що вузли, визначені як критичні, насправді можуть бути 

не правильними, отриманими за допомогою аналогічної моделі ЗЦП. Однак 
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спочатку ми аналізуємо функції, перевіряючи лише через ВПАП(ПТ), а в пункті 2.4 

аналізуємо відсоток успіху ідентифікації. 

Таблиця 2.4. Показник успішності незалежних функцій для моделі затримки 

з різними порогами функцій. H = 1 достатньо для 100% успіху 

 

Критичних 
вузлів 

Н=1 R - 3 R - 5 R - 10 C- 3 C - 5 C- 10 

1 100%  70% 70% 90% 0% 20% 30% 

2 100% 45% 55% 80% 5% 25% 25% 

 

У таблицях 2.4 та 2.5 наведено загальний відсоток успіху для кожної 

перевіреної підмножини критичних вузлів та різних порогів функцій для моделей 

затримки та «тривалості життя» відповідно. Зокрема, пороги функції 3, 5 і 10 

використовуються як для функції зв’язку (C), так і для функції ретрансляції (R). 

Кількість стрибків (хопів) до базової станції, однак, відрізняються в двох цих 

тестах: у випадку моделі затримки достатньо мати H = 1 для досягнення 100% 

успіху. Для досягнення того ж результату моделі «тривалості життя» необхідно 

розширити цей діапазон до H = 2. 

 

Таблиця 2.5. Показник успішності незалежних функцій для моделі 

«тривалості життя» з різними порогами функцій 

 

Критичних 
вузлів 

Н=1 Н=2 R - 3 R - 5 R - 10 C - 3 C - 5 C - 10 

1 90%  100% 20% 40% 100% 40% 60% 70% 

2 90% 100% 15% 35% 100% 25% 25% 70% 

 

З цими результатами чітко видно, що застосування високого порогу всіх 

функцій до вузла з метою включення його до підмножини критичних вузлів не є 

надійним, а відсоток успіху буде дуже низьким. Подібним чином можна 

припустити, що тестування всіх вузлів з H = 1 для затримки або H = 2 для 

«тривалості життя» буде найнадійнішим сценарієм. Тим не менш, лише 
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використовуючи обмеження функції, легко помітити, що кількість вузлів для 

тестування все ще залишається дуже великою, щоб отримати правдоподібні 

результати під час запуску ВПАП(ПТ) для великих мереж та більших підмножин 

критичних вузлів [113, 114, 118]. 

У зв’язку з цим було прийнято рішення запровадити приналежність вузла до 

двох із трьох функцій, незалежно від їх комбінації, щоб вважати вузол вірогідним 

для перевірки критичності. 

 

Таблиця 2.6. Відсоток успіху ідентифікації критичних вузлів при 

використанні різних порогів функції ретрансляції та зв’язку для ознак вузла у 

моделі затримки 

 

Критичних вузлів 3 5 10 

1 70% 90% 100% 

2 50% 65% 80% 

 

Таблиця 2.7. Відсоток успіху ідентифікації критичних вузлів при 

використанні різних порогів функції ретрансляції та зв’язку для ознак вузла у 

моделі «тривалості життя» 

 

Критичних вузлів 3 5 10 

1 60% 70% 100% 

2 55% 75% 1000% 

 

 

Таблиці 2.6 та 2.7 показують результати таких сценаріїв. Як видно, 

вірогідність ідентифікації найкритичнішого вузла збільшується при збільшенні 

верхнього порогу функції, і він досягає 100% при використанні порогу функції 10. 

У разі 2 критичних вузлів відсотки зазвичай зменшуються. Однак, використовуючи 

один і той же поріг функції - 10, коефіцієнт успіху є досить високим (80%) для 
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моделі затримки, і досягає 100% успіху у випадку моделі «тривалості життя» [102, 

107, 119]. 

Слід зазначити, функції є хорошим інструментом для зменшення складності 

проблеми, яка вирішується, шляхом відбору лише кандидатів з високою 

можливістю бути критичними замість тестування кожного окремого вузла мережі. 

Результати, представлені в пункті 2.4 даного дисертаційного дослідження, 

отримуються саме за допомогою таких функцій. Якщо вхідних даних не вказано, 

результати отримуються за допомогою порогу функції - 10 як для зв’язку (С), так і 

для ретрансляції (R), тоді як H = 1 використовується для переходу на базову 

станцію в обох моделях, для підтримки узгодженості. 

2.4 Результати дослідження критичності вузлів WSN 

У цьому пункті представлені результати дослідження критичності вузлів для 

WSN. Як було попередньо зазначено, визначення критичності вузлів відрізняється 

від загальноприйнятої в літературі концепції. Критичний вузол зазвичай 

визначається як вузол вирізаної вершини, чиє видалення з мережі розділяє мережу 

на дві частини, що призводить до неможливості передачі даних між утвореними 

частинами [87, 104, 115]. 

Однак у запропонованому рішенні критичний вузол визначається як вузол, 

видалення якого створює найбільші перешкоди роботі мережі. Зокрема, для 

виявлення критичних вузлів враховуються дві основні метрики WSN, а саме 

затримка та «тривалість життя». Слід згадати, що запропоноване рішення розглядає 

затримку як загальну кількість стрибків (хопів), необхідних для передачі даних від 

кожного сенсора до базової станції, а «тривалість життя» обчислюється як кількість 

часових інтервалів або слотів, поки настане момент, коли перший вузол не 

вичерпає заряд акумулятора [90, 91, 120]. 

Оскільки представлене рішення включає використання методів стохастичної 

оптимізації, які можуть не дати оптимального рішення, необхідно спочатку 

перевірити модель, щоб побачити, чи вона дійсно забезпечує значення, які близькі 

до оптимальних рішень. Для цього представлено порівняння результатів ЗЦП з 
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опрацьованими результатами для малих мереж. Результати отримано шляхом 

вивчення 10 мереж з N = 100 вузлів, рівномірно розподілених у радіусі 200 м. Для 

кожної з цих мереж показано значення затримки та «тривалості життя» для обох 

алгоритмів, а також вузлів, визначених як критичні. Оскільки модель ЗЦП 

пропонує оптимальні результати, порівняння дозволяє оцінити ефективність 

моделі ВПАП(ПТ). 

Дослідження великих мереж спочатку проводиться шляхом розподілу до N = 

500 вузлів у тій же зоні радіусу 200 м. Через обмеження в досліджуваній області 

можна відзначити, що зі збільшенням кількості вузлів збільшується і їх щільність. 

Таким чином, зміна досліджуваної метрики повинна зменшуватися із збільшенням 

вузла. 

Для N = {100, 200} мережевих вузлів відображаються результати до 5 

одночасних видалень критичних вузлів. У разі N = 300 результати зводяться до 4 

критичних вузлів. Нарешті, для N = 500, розраховуються 3 найвпливовіші вузли. 

Мережі з більшою щільністю вузлів не вивчалися через і без того невеликі 

значення, отримані під час вищезгаданих тестів, та, оскільки ВПАП(ПТ) не є 

точним інструментом, важко отримати правильні висновки з такою невеликою 

похибкою. Крім того, обмеження в області розгортання сенсорів значно збільшує 

складність проблеми через наявну кількість сусідніх сенсорів, до яких кожен вузол 

може надсилати дані, збільшуючи досліджуване сусідство на етапах побудови та 

пошуку. 

Таблиця 2.8. Масштабоване збільшення параметрів мережі відносно базової 

мережі з N = 100 вузлів 

 

Кількість вузлів 
Радіус передачі, м 

Кількість стрибків (хопів) 
до базової станції 

100 200 1 

300 350 2 

500 450 2,5 

700 530 3 

1000 630 3,5 
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Незважаючи на вищевказане, було прийнято рішення масштабувати 

початкову мережу з N = 100 вузлів і радіусом передачі 200 м, щоб досліджувати 

більші мережі без зміни початкової щільності вузлів в рамках однієї мережі. Більш 

того, функція Н на перехід до базової станції налаштована на врахування цього 

масштабування. Таблиця 2.8 показує зміну радіуса передачі і кількості стрибків до 

базової станції, які використовуються для мереж з N = {100, 300, 500, 700, 1000} 

вузлів. Решта порогів функцій залишаються тими ж. 

Оскільки, ці нові мережі спільно використовують однакові характеристики з 

точки зору щільності вузлів та порогів функцій, але збільшені за рахунок радіусу 

передачі та кількості вузлів, слід дослідити, чи змінюються характеристики впливу 

критичних вузлів або залишаються незмінними у всіх випадках [87, 114, 118, 120].  

 

Таблиця 2.9. Порівняння часу виконання для моделі ЗЦП та ВПАП(ПТ) для 

мережі з N = 100 вузлів та ідентифікацією 1 – го критичного вузла 

Кількість вузлів ЗЦП  ВПАП(ПТ) 

100 2 хв. 5,4 сек. 

 

Таблиця 2.9 показує порівняння між часом використаним алгоритмами ЗЦП 

та ВПАП(ПТ), для вибору найбільш критичного вузла в мережі з N = 100 вузлів. Як 

видно, різниця в часі істотна, що є основною причиною використання стохастичної 

оптимізації для отримання результатів для більших мереж та ширшого набору 

критичних вузлів. 

2.4.1 Результати дослідження затримки 

У цьому пункті представлені результати стохастичної оптимізації ВПАП(ПТ) 

для моделі затримки у якості оцінюваної метрики. Слід згадати, що затримка 

обчислюється як загальна кількість стрибків (хопів), необхідних для кожного вузла, 

щоб досягти базову станцію. 

Таблиця 2.10 узагальнює результати, отримані для 10 різних випадкових 

конфігурацій мережі. Зокрема, вона порівнює значення затримки, отримане як для 

ЗЦП, так і для ВПАП(ПТ), а також ідентифікатори вузлів, визначених як найбільш 
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критичні. Кожен випадок мережі узагальнюється у два послідовні рядки. Перший 

рядок посилається на результати видалення найкритичнішого вузла, тоді як другий 

- видалення двох найбільш критичних вузлів. Як було зазначено раніше, критичні 

вузли в моделі MIP вилучаються ітеративно. З цієї причини кожен рядок містить 

відповідно перший і другий найважливіший вузол. У випадку ВПАП(ПТ) вузли 

видаляються одночасно. Завдяки цьому кожен рядок являє собою незалежний 

результат, а для комбінації двох найбільш критичних вузлів, для повноти 

відображення, вказані повні результати [74, 115, 116]. 

 

Таблиця 2.10. Порівняння між моделями затримок ЗЦП та ВПАП(ПТ). Вузли 

в дужках взаємозамінні, оскільки при видаленні вони видають однаковий результат 

Мережа 
Значення затримки Ідентифікатори критичних вузлів 

ЗЦП ВПАП(ПТ) Різниця ЗЦП  ВПАП(ПТ) Успішність 

Мережа №1 
235 235 0% 26 26 100% 

236 236 0% 59 26, 59 100% 

Мережа №2 
240 240 0% 31 31 100% 

242 243 0,41% (60, 84) 31, 60 100% 

Мережа №3 
231 233 0,86% 70 70 100% 

234 236 0,85% 85 16, 70 50% 

Мережа №4 
211 211 0% (20, 21) 20 100% 

211 212 0,47% (32, 77, 86) 20, (32, 77) 100% 

Мережа №5 
214 216 0,93% 23 23 100% 

217 219 0,92% (43, 92) 23, 55 50% 

Мережа №6 
241 242 0,41% (12, 81) 81 100% 

244 245 0,40% (12, 25, 81)  25, 39 50% 

Мережа №7 
231 232 0,43% 2 2 100% 

234 235 42,00% (53, 91) 19, 27 0% 

Мережа №8 
248 248 0% 30 98 0% 

249 250 0,40% (24, 98) 43, 98 50% 

Мережа №9 
228 229 0,44% 96 96 100% 

234 235 0,42% 77 64, 96 50% 

Мережа №10 
233 233 0% 17 17 100% 

242 244 0,82% 96 17,96 100% 

Середнє значення   0,307%     90% 

      0,511%     65% 
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Щодо ідентифікації критичних вузлів, ВПАП(ПТ) пропонує дійсно хороші 

результати при вилученні найвпливовішого вузла, забезпечуючи 90% успіх. Однак 

при тестуванні мережі для двох найбільш критичних вузлів ця частота знижується 

приблизно до 65% через те, що ВПАП(ПТ) не в змозі ідентифікувати один або 

обидва критичних вузла. Обґрунтування такого низького значення полягає в тому, 

що тести ЗЦП та ВПАП(ПТ) для цього сценарію дещо відрізняються. Оскільки 

вузли ВПАП(ПТ) видаляються одночасно, а не ітеративно, може виникнути 

комбінація двох вузлів, що погіршує роботу мережі, ніж ітеративне видалення двох 

найвпливовіших вузлів [86, 87, 120]. 

Далі необхідно проаналізувати мережу №8, щоб зрозуміти, чому перший 

критичний вузол пропущений. Перший важливий аспект, на який слід звернути 

увагу, це те, що пропущені та правильні критичні вузли знаходяться всередині 

набору тестів критичних вузлів, обраних функціями. Зокрема, обидва знаходяться 

в зоні дії базової станції, а їх сусідство - всередині порогу функції - 10. Щодо 

рішення, яке отримано у ВПАП(ПТ), функція R обох вузлів дещо відрізняється. 

Однак видно, що обидва вузли надсилають дані безпосередньо на базову станцію. 

Результати ЗЦП дають той самий сценарій, але в цьому випадку R дуже схоже для 

обох вузлів. 

Відносно того, що характеристики пропущеного та критичного вузлів майже 

ідентичні, можна зробити висновок, подивившись на результати затримки. Різниця 

значень затримки ЗЦП, отриманих для двох вузлів, є мінімальною, що ускладнює 

алгоритму ВПАП(ПТ) змогу фактично знайти оптимальне значення. 

На Рисунку 2.11(а) зображено результати попередньо пояснених тестів, у 

яких щільність вузлів збільшується шляхом додавання більшої кількості вузлів до 

тієї самої зони розгортання мережі 200 м. Кожна з намальованих ліній AV показує 

середній вплив при видаленні з мережі найбільш критичних вузлів C. 

Є два основні висновки, які необхідно зробити. По-перше, чітко видно, що зі 

збільшенням кількості вузлів всередині мережі зменшується ефект погіршення 

якості мережі при видаленні фіксованої кількості критичних вузлів. Оскільки 

всередині мережі все більше вузлів, збільшуються шляхи, за допомогою яких вузол 
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може передавати дані, зв’язки між вузлами стають більш розподіленими, а отже, 

збільшується гнучкість мережі, зменшуючи вплив видалення критичних вузлів. 

Зокрема, можна побачити, що погіршення затримки в мережах з 500 вузлами вдвічі 

менше, ніж у мережах із 100 вузлами. 

 

   
(а) Середнє збільшення затримки   (б) Максимальне збільшення затримки 

    
(в) Середній час затримки виконання в сек.   (г) Максимальний час затримки виконання в сек. 

 

Рисунок 2.11. Середні та максимальні значення збільшення затримки та час 

виконання для мереж з вузлами, розподіленими в радіусі 200 м 

 

По-друге, дивлячись на значення одного розміру мережі, можна побачити, 

що видалення більш критичних вузлів має більший вплив на приріст затримки. 

Теорія такого результату така: нехай С - критичний вузол, видалений, а Parentsс - 

вузли, які надсилають до нього дані. Коли видаляється С, затримка зменшується на 
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кількість стрибків (хопів), необхідних С для надсилання даних на базову станцію, 

але, в той же час, вона збільшується щонайменше на |Parentsс| оскільки новий шлях 

для таких вузлів буде щонайменше на 1 стрибок більшим. Якщо існує ймовірність 

коротшого шляху, то він був би вибраний або на етапі будівництва, або на етапі 

пошуку. Це пояснення не відповідає дійсності, коли С має два шляхи з однаковою 

довжиною або мережа не має внутрішніх вузлів. Однак такі сценарії дуже 

специфічні і можливі лише в мережах з дуже малою кількістю вузлів. Варто 

зазначити, що це теоретичні розрахунки, які в деяких випадках можуть дещо 

відрізнятися від отриманих результатів через неточність метаеврістики ВПАП(ПТ) 

[75, 78, 92, 95]. 

Крім того, щоб чітко побачити, наскільки великий вплив може мати 

видалення критичних вузлів С у мережі, максимальні значення показані на Рисунку 

2.11(б). Незважаючи на те, що тенденція кривих залишається майже такою ж, як і 

раніше, приріст затримки значно вищий, і в деяких випадках досягає подвійного 

середнього значення. 

На Рисунках 2.11(в) та 2.11(г) показано відповідно середній та максимальний 

час виконання. Як видно, час, необхідний для видалення фіксованої кількості 

критичних вузлів, експоненціально збільшується із збільшенням кількості вузлів, 

головним чином через кількість перевірок сусідства, які необхідно виконати. Більш 

того, при розгляді фіксованого розміру мережі можна також побачити, що 

тенденція при видаленні більшої кількості критичних вузлів є експоненціальною 

через комбінаторний коефіцієнт, введений для обчислення всіх можливих 

комбінацій підмножин критичних вузлів. 

Рисунок 2.12(а) показує середні результати після масштабування мережі 

вузлів до N = 1000, розгорнутої в радіусі 200 м. Виконання масштабування для 

збереження тих самих характеристик, що і для мережі з кількістю вузлів N = 100 та 

радіусом передачі 200 м, дозволяє зробити висновок, що коефіцієнт збільшення 

затримки або залишається незмінним, або існує з дуже незначними змінами, при 

видаленні такої ж кількості критичних вузлів. 
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(а) Середнє збільшення затримки    (б) Максимальне збільшення затримки 

  

 

(в) Середній час затримки виконання в годинах  (г) Максимальний час затримки виконання в годинах 

 

 

Рисунок 2.12. Середні та максимальні значення збільшення затримки та час 

виконання для мереж з вузлами, розподіленими відповідно до області, зазначеної 

у Таблиці 2.8 

 

Однак при розгляді максимальних результатів на рисунку 2.12(б) 

горизонтальна тенденція зникає. Незважаючи на те, що середнє значення 

зберігається, можна побачити, що найгірші сценарії можуть мати величезні зміни 

тривалості затримки. Наприклад, найгірша мережа з N = 500 вузлів збільшує свою 

затримку на 25% при видаленні більш ніж 4 критичних вузлів, і цей відсоток різко 

зменшується приблизно до 10% для мережі N = 700. Ці результати є 

репрезентативними для вивченого мережевого простору, і оскільки ці значення є 
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найгіршими випадками, вивчення більшої кількості мереж може їх змінити. Однак 

через кількість вузлів та область розповсюдження неможливо охопити усі можливі 

конфігурації. 

Незважаючи на те, що масштабовані мережі працюють по-різному з точки 

зору збільшення затримки, експоненційна тенденція у часі виконання залишається 

такою ж, як показано на рисунках 2.12(в) та 2.12(г). 

2.4.2 Результати дослідження «тривалості життя» 

Так само як і модель затримки, спочатку представлено порівняння між 

моделлю ЗЦП та методом стохастичної оптимізації ВПАП(ПТ) для невеликих 

мереж з N = 100 вузлів, розподілених у радіусі 200 м. Ці результати дозволяють нам 

оцінити маржинальну помилку, яку створює ВПАП(ПТ). Крім того, можна 

перевірити, чи забезпечує ВПАП(ПТ) правильну ідентифікацію критичного вузла. 

Таблиця 2.11 показує такі результати. Як і у випадку затримки, протестована 

мережа узагальнюється у два послідовні рядки. Перший рядок посилається на 

результати видалення найкритичнішого вузла, тоді як другий - видалення двох 

найбільш критичних вузлів. Як було зазначено раніше, критичні вузли в моделі 

ЗЦП ітеративно вилучаються. З цієї причини кожен рядок містить відповідно 

перший і другий найважливіший вузол. У випадку ВПАП(ПТ) вузли видаляються 

одночасно [92, 93, 97]. Завдяки цьому кожен рядок являє собою незалежний 

результат, а повні результати відображаються для повноти розкриття та комбінації 

двох найважливіших вузлів. 

Таблиця 2.11 показує порівняння між моделлю ЗЦП та результатами 

ВПАП(ПТ), а також визначеними критичними вузлами. Показані значення 

«тривалості життя» представляють, як пояснювалося раніше, часові інтервали, за 

якими мережа може підтримуватись у повному режимі роботи, якщо кожен вузол 

генерує та надсилає по одному пакету в кожному з цих часових інтервалів, поки 

перший вузол не вичерпає заряд акумулятора. 
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Таблиця 2.11. Порівняння між моделями «тривалості життя» ЗЦП та 

ВПАП(ПТ). Вузли в дужках взаємозамінні, оскільки при видаленні вони видають 

однаковий результат 

 

Мережа 
Значення затримки 

Ідентифікатори критичних 
вузлів 

ЗЦП ВПАП(ПТ) Різниця ЗЦП  ВПАП(ПТ) Успішність 

Мережа №1 
167,909 120,252 28,38% 53 53 100% 

145,844 99,595 31,71% 13 30, 53 50% 

Мережа №2 85,027 75,414 
11,30% 84 

(3, 15, 84, 
60) 

100% 

85,027 75,414 11,30% 60 60, 84 100% 

Мережа №3 
88,353 75,414 14,64% 85 85 100% 

75,438 70,277 6,84% 25 55, 85 50% 

Мережа №4 
301,263 191,629 36,39% 57 57 100% 

272,910 154,411 43,42% 83 57, 87 50% 

Мережа №5 
348,441 283,650 18,59% 44 32 0% 

328,744 257,812 21,57% 87 32, 87 50% 

Мережа №6 
118,880 118,842 0,03% 32 32 100% 

88,353 74,129 16,10% 36  36, 89 50% 

Мережа №7 
220,426 196,592 10,81% 91 36 0% 

134,354 100,277 25,36% 36 36, 40 50% 

Мережа №8 
153,052 118,842 22,35% 16 16 0% 

121,982 88,053 27,81% 11 16, 98 50% 

Мережа №9 
220,427 154,411 29,94% 96 96 100% 

181,638 131,809 27,43% 97 38, 96 50% 

Мережа №10 
105,355 89,298 15,24% 100 100 100% 

97,318 89,298 8,24% 58 58, 100 100% 

Середнє значення   18,76%   80% 

      21,97%     60% 

 

У цьому випадку різниця між ЗЦП та ВПАП(ПТ) істотно відрізняється. 

Завдяки точності ЗЦП передані пакеті від вузлів розподіляються між різними 

вузлами замість того, щоб надсилатися всі до одного вузла. Однак через 

апроксимаційну поведінку ВПАП(ПТ) поділ передач неможливо точно виконати. 

Як видно, «тривалість життя» ВПАП(ПТ) на 18% менше для випадку видалення 1 

критичного вузла, і він збільшується приблизно до 22% для двох найкритичніших 

вузлів. Дивлячись на мережі незалежно, можна побачити, що в деяких випадках 
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ВПАП(ПТ) майже досягає найкращого значення, яке дає модель ЗЦП [102, 107, 

119]. 

Ідентифікація критичних вузлів також зазнає деградації порівняно з моделлю 

затримки. При видаленні найбільш критичного мережевого вузла коефіцієнт успіху 

знижується до 80%, головним чином через ефективний розподіл передачі, який 

виконує MIP. У разі видалення двох найважливіших вузлів різниця, в якій вузли 

видаляються з мережі, також знижує рівень успіху до 60%. 

Мережі №5 та №7 були обрані, щоб зрозуміти, чому перший критичний вузол 

неправильно визначений. Дивлячись на поріг функції та окремі результати, які ЗЦП 

і ВПАП(ПТ) дають для правильних та пропущених вузлів, можна чітко побачити, 

що такі вузли мають багато подібності, оскільки вони постійно відображаються у 

наборі найважливіших критичних вузлів. 

У випадку з мережею №5, пропущені та правильні критичні вузли 

знаходяться в зоні досяжності базової станції, з великим оточенням сусідніх вузлів. 

Що стосується функції ретрансляції, то ЗЦП надає обом вузлам дуже схоже 

значення, а ВПАП(ПТ) призначає одне й те саме значення ретрансляції. Так само, 

як і згадуваний раніше випадок затримки, подібність кінцевого значення 

«тривалості життя» ЗЦП, ускладнює ВПАП(ПТ) належним чином знайти 

оптимальне значення. 

Мережа №7 має багато спільного з вищезгаданою мережею №5. Так само 

пропущені та правильні критичні вузли знаходяться в зоні дії базової станції, і вони 

обидва надсилають на неї дані. Більш того, їх сусідство входить в поріг функції - 

10. Крім того, значення R для ЗЦП майже ідентичні між двома вузлами, як і у 

випадку з ВПАП(ПТ). Остаточні значення «тривалості життя» відрізняються лише 

на одну одиницю у випадку ЗЦП. З цієї причини ВПАП(ПТ) дуже важко досягти 

оптимального сценарію. 

На закінчення, незважаючи на те, що успішність для першого критичного 

вузла не становить 100%, можна побачити, що пропущені випадки також можуть 

бути корисними для розуміння характеристик мережі та критичних вузлів [99, 107, 

108]. 
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Рисунок 2.13(а) показує результати тестів, в яких щільність вузлів 

збільшується. Кожна з рядків A-V показує середній вплив при видаленні найбільш 

критичних вузлів C з мережі. Як видно, поведінка попередніх результатів 

збільшення середньої затримки та поточного зниження середньої «тривалості 

життя» мають багато спільного. По-перше, із збільшенням кількості вузлів 

усередині мережі деградація протягом життя зменшується, головним чином через 

гнучкість, яку пропонують щільні мережі з точки зору доступних шляхів розподілу 

доставки даних. По-друге, і найголовніше, можна побачити, що якщо вузли 

всередині мережі мають однакову ємність акумулятора, «тривалість життя» 

зменшується у міру збільшення кількості видалених критичних вузлів. Коли 

критичний вузол С видалено, мережа дещо втрачає гнучкість, і шляхи, що 

зачіпають вузол С, потрібно перенаправляти до більш дорогого (з точки зору 

живлення) пункту призначення, скорочуючи «тривалість життя» цих вузлів, а отже, 

і загальну «тривалість життя» мережі. 

Рисунок 2.13(б) розширює попередні результати, показуючи в цьому випадку 

отримані значення максимального зменшення за весь час експлуатації. Варто 

зауважити, що хоча тенденція до зменшення дещо зберігається, плавність кривої, 

яка раніше спостерігалася, зникає. Знову ж таки, ці результати є лише 

репрезентативними для перевіреного мережевого простору, і дослідження різних 

макетів мережі може змінювати максимальні результати. Однак неможливо 

вивчити кожну окрему мережу через велику кількість можливостей. 

Середній та максимальний час «тривалості життя» показані відповідно на 

Рисунках 2.13(в) та 2.13(г). Обидва графіка демонструють абсолютно однакову 

експоненційну тенденцію. Однак максимальні значення набагато вищі, і в деяких 

випадках вони подвоюють середнє значення. 
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(а) Середнє скорочення «тривалості життя»          (б) Макс. скорочення «тривалості життя» 

   
(в) Середня «тривалість життя» в годинах    (г) Макс. «тривалість життя» в годинах 

 

Рисунок 2.13. Середні та максимальні терміни зменшення «тривалості життя» та 

час виконання для мереж з вузлами, розподіленими в радіусі 200 м 

 

Результати за весь термін служби в масштабованих мережах представлені на 

Рисунку 2.14. Подібно до моделі затримки, горизонтальна тенденція проявляється, 

як показано на Рисунку 2.14(а). Однак у цьому випадку відхилення між різними 

розмірами мережі є більш значними, але можна зробити висновок, що зменшення 

«тривалості життя» зберігається при збільшенні мережі. Тим не менш, при розгляді 

максимальних значень зменшення на Рисунку 2.14(б) замість горизонтальної 

тенденції спостерігається незначне збільшення. 

Рисунок 2.14(в) показує середній час виконання для моделі зменшення за всю 

«тривалість життя». Експоненціальна тенденція чітко простежується для випадків 
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AV-2, AV-3 та AV-4. Так само, у випадку максимальних термінів виконання, 

зображених на Рисунку 2.14(г), ця експоненційна тенденція зберігається, але з 

більшими значеннями часу, яка в деяких випадках досягає більше 2 годин. 

 

   
 (а) Середнє скорочення «тривалості життя»           (б) Макс. скорочення «тривалості життя» 

   
(в) Середня «тривалість життя» в годинах             (г) Макс. «тривалість життя» в годинах  

 

Рисунок 2.14. Значення зменшення середньої та максимальної «тривалості життя» 

та час виконання для мереж із вузлами, розподіленими відповідно до площі, 

зазначеної у Таблиці 2.8 
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2.5 Висновки по розділу 2 

У цьому розділі було представлено результати, отримані за допомогою 

розробленого методу стохастичної оптимізації ВПАП(ПТ), які, на відміну від 

класичної моделі ЗЦП здатні обробляти великі мережі з точки зору кількості вузлів, 

а також виконувати більшу кількість тестів з точки зору кількості критичних вузлів. 

Більше того, рішення про одночасне видалення таких критичних вузлів замість 

того, щоб робити це ітеративно, сформувало наступні висновки: 

Одночасне видалення. Одночасне видалення дозволяє спрогнозувати 

найгірший можливий сценарій, при якому частина мережі несподівано виходить з 

ладу, а багато критичних вузлів вимикаються одночасно. Система АСУІБ, яка 

розповсюджена (масштабована) по багатьох інтелектуальних будівлях або 

локаціях, може вимкнути частину мережі через природні катаклізми, атаки 

зловмисників або відключення електроенергії. Навпаки, індивідуальна 

непрацездатність сенсора є менш ймовірною завдяки можливості відстежувати та 

запобігати небажаному рівню заряду акумулятора або відстежувати стан сенсора 

не доводячи до його фактичної несправності. 

Гнучкість. У багатьох випадках ітераційний та одночасний алгоритми 

позначають однакові вузли як критичні. Це означає, що якщо з якихось причин, 

таких як обмеження часу або мала обчислювальна потужність, неможливо 

виконати алгоритм одночасного видалення, то достатньо скористатися 

обчисленнями за ітераційним сценарієм і отримати достатньо точні дані щодо 

визначення найбільш критичних вузлів. Однак це не повинно ставати загальною 

практикою у моделюванні та проектуванні. 

Тим не менш, аналізуючи представлені результати, можливо стверджувати, 

що ідентифікація критичних вузлів має вирішальне значення для надання якісного 

обслуговування, навіть коли АСУІБ у стані аварії. Хоча вплив критичних вузлів на 

фіксовані зони розгортання зменшується зі збільшенням кількості вузлів, їх збій 

все ще є достатньо актуальною проблемою, яка змушує розглянути вимоги 

забезпечення цілісності та доступності зазначених вузлів. Тому можливо зробити 
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чіткий висновок, що безпека та надійність (які базуються на властивостях 

інформації –цілісності та доступності) найвпливовіших вузлів дуже важливі. 

Ретельне вивчення та реалізація цих вимог дозволить уникнути руйнування всієї 

системної мережі АСУІБ, яке може спричинити великі економічні збитки. 

Крім того, навіть якщо методи стохастичної оптимізації не завжди дають 

точні та правильні результати, отриманий показник успішних рішень дає хорошу 

можливість реалізації для масштабних сценаріїв, у яких інструменти точної 

оптимізації не можуть обробляти таку кількість даних. 

Загалом, в рамках другого розділу дисертаційної роботи було виконано:  

- визначена та вирішена проблема розміщення сенсорів для 

неоднорідних WSN яка полягає у виборі оптимальних місць для їх розміщення, 

мінімізації споживання енергії всією системою при одночасному виконанні 

обмежень на підключення та ресурси. Проблема вирішена шляхом введення вимог 

до рівнів захисту та створенню умов для надання мережі потенційних рішень з 

резервного копіювання у разі несподіваних часткових збоїв у роботі; 

- визначена та вирішена проблема критичності для однорідних WSN, яка 

полягає у виявленні найважливіших сенсорів або критичних вузлів у мережі. При 

визначенні проблеми змінено загальноприйняте визначення критичності. Зокрема 

у запропонованому рішенні критичний вузол визначається як вузол, видалення 

якого найбільше порушує роботу мережі. Проблема вирішена шляхом розроблення 

методу вибіркової процедури адаптивного пошуку для обчислення параметрів 

«затримки» та «тривалості життя» мережі, на базі яких створено функцію оцінки 

критичності вузла однорідної WSN; 

- розроблено математичну модель WSN, яка відрізняється від відомих 

введенням кластеризації. У заданому, конкретному випадку кластер визначається 

як набір позицій сенсорів, у якому група типів сенсорів повинна бути представлена 

вичерпно. Це доповнення дозволяє створювати різноманітні рішення в залежності 

від технічної необхідності та надає можливість зміни остаточного планування 

всередині однієї інтелектуальної будівлі. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 
МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ БУДІВЛЕЮ, РЕЗУЛЬТАТИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Основне призначення АСУІБ подвійне. У один і той самий час вона 

намагається мінімізувати споживання енергії, уникаючи ситуацій надмірного 

використання та марнотратних сценаріїв, а також намагається створити найбільш 

комфортний сценарій для мешканців відповідно до їхніх побажань. Наприклад, 

передбачивши час входу людини в кімнату, можна заздалегідь відрегулювати 

температуру, або, виявивши, що кімната порожня, можна вимкнути світло, якщо 

його залишили ввімкненим помилково. Однак існує компроміс між цими двома 

показниками, і необхідно досягти середньої точки, щоб підтримувати для 

мешканців комфортне існування, водночас гарантуючи прийнятний рівень 

споживання енергії. Також існує можливість створити шаблони для 

екстремального спрацьовування, щоб надати перевагу одному з двох показників, і, 

наприклад, підтримувати людей на максимально можливому рівні комфорту, не 

беручи до уваги кількість надмірно використаної енергії. 

У пункті 3.4 представлено огляд трьох основних етапів, які дані повинні 

подолати: генерацію, трансформацію, зберігання та використання різних рівнів 

архітектури, які описані в пунктах 3.1 – 3.3. Далі, у пункті 3.5 детальніше 

пояснюється розроблена АСУІБ, яка відповідальна за отримання відповідного 

рівня споживання енергії та комфорту. У пункті 3.6 представлені загальні 

висновки, отримані від побудови тестової АСУІБ у конкретній будівлі. У пункті 3.7 

продемонстрована побудова тестового стенду АСУІБ в лабораторії Державного 

Університету Телекомунікацій. Зрештою, в пункті 3.8 представлені загальні 

висновки по розділу 3 даного дисертаційного дослідження. 
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3.1 Еволюція архітектури IoT 

У цьому пункті представлено історичну еволюцію архітектури IoT, 

визначену з моменту появи перших реалізацій. Початкові архітектури були в 

основному зосереджені на локальних сценаріях, без глобального зв'язку через 

Інтернет. Минав час, архітектури еволюціонували в більш глобальні та 

стандартизовані. В даний час величезне поширення гаджетів і необхідність 

підключення величезної кількості сенсорів дають зрозуміти, що «хмара» є 

стандартом де-факто.  

Швидке поширення гаджетів, мобільних пристроїв і цифрових рішень для 

кожної проблеми, що є в нашому повсякденному житті, створює хаос всередині 

«Інтернету Речей». Компанії пропонують швидкі рішення за допомогою 

вертикальних архітектури, які виключають можливість взаємозв’язку 

неоднорідних пристроїв [122]. Більше того, розбіжність і відсутність стандартизації 

в протоколах зв’язку унеможливлює створення неоднорідних систем, в яких 

пристрої різних виробників мають змогу обмінюватися даними без необхідності 

створення додаткових програмних або апаратних елементів. 

Це тенденція відома як проблема «уособленності»: створення приватних та 

закритих рішень кожним виробником, починаючи від фізичного рівня і закінчуючи 

застосунком для кінцевого користувача. Як показано на Рисунку 3.1, кожен 

виробник створює свій власний сенсорний рівень, який відповідає за збір даних. 

Потім даними керує власний проміжний рівень, щоб, нарешті, доставити такі дані 

до програми кінцевого користувача. Така вертикальність не дозволяє створити 

рішення IoT у вигляді комбінації гаджетів від різних компаній, вирішити більш 

складний сценарій. Далі у дослідженні представлено огляд еволюції архітектури 

IoT з моменту появи цього терміну до нинішніх, з акцентом на те, як вони 

впоралися із заявленою проблемою «уособленності». 
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Рисунок 3.1. Абстракція проблеми «вертикальності», присутня на ранніх етапах 

розвитку IoT 

 

Відсутність архітектурних стандартів і протоколів на початкових етапах 

розвитку «Інтернету Речей» заважала створенню систем з мінімальними 

поточними вимогами, такими як масштабованість, сумісність, безпека та 

надійність. На той час пристрої були забезпечені лише фізичними протоколами 

бездротового зв’язку, такими як Bluetooth або ZigBee, без можливості передавання 

даних через Інтернет. Більше того, з’єднання між цими пристроями та програмним 

забезпеченням здійснювалося безпосередньо без будь-якого проміжного рівня для 

розділення системи. На Рисунку 3.2 показана абстракція такої архітектури. 

 

 

Рисунок 3.2. Початкова дворівнева архітектура IoT 

Як можливо побачити, цю архітектуру можна розділити лише на два окремі 
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рівні, а саме сенсорний рівень та рівень застосунків. Хоча в одній системі можна 

було використовувати декілька пристроїв, вони діяли як окремі елементи, не 

«спілкуючись» між собою та не допомагаючи один одному під час передачі даних. 

Тобто мережевий рівень, що об’єднує їх у WSN, не використовувався. Натомість 

дані, які генеруються сенсорним рівнем, надсилалися безпосередньо на 

прикладний рівень без будь-якого проміжного з'єднання, що унеможливлювало 

масштабованість або сумісність такої системи. 

Потім з’явилася архітектура, яку можна розглядати як народження 

«Інтернету Речей» [123], яка складалася з трьох рівнів, а саме: сенсорного, 

мережевого та прикладного рівня, як показано на Рисунку 3.3 [124, 126, 127]. 

Мережевий рівень згрупував усі сенсори та виконавчі механізми (актуатори) 

системи, що, фактично, утворює WSN, в якій пристрої мають відомості один про 

одного. Крім того, були додані шлюзи для збору та пересилання всіх необроблених 

повідомлень, згенерованих пристроями сенсорного рівня. Незважаючи на те, що 

початкові системи продовжували використовувати лише фізичні протоколи 

бездротового зв'язку для своїх пристроїв, вставка шлюзів як більш потужного 

проміжного елемента дозволила мережі Інтернет стати каналом зв'язку між 

мережею та прикладними рівнями. 

 

 

 

Рисунок 3.3. Абстракція трьохрівневої архітектури IoT 

 

Впровадження мережевого рівня допомогло частково вирішити проблему 
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масштабованості за рахунок розміщення, за необхідності, більшої кількості 

шлюзів, для обробки даних з усіх підключених пристроїв[125]. Однак це не 

вирішило проблему повністю. Що стосується сумісності та неоднорідності, то 

відсутність стандартизації між компаніями щодо використання протоколів та 

структури повідомлень перешкоджало об’єднанню кількох пристроїв в одну 

систему[128]. 

На цьому етапі дослідники та виробники погодилися з необхідністю мати 

рівень абстракції, щоб повністю відокремити фізичну мережу від програмного 

забезпечення, щоб дозволити створювати програми, не залежні від пристроїв. 

3.1.1 Поява «проміжного програмного забезпечення» (Middleware) 

Багато зусиль було докладено для забезпечення рівня абстракції та 

стандартизації з точки зору WSN. Такі проекти Європейського Союзу, як SENSEI 

[129] та «Архітектура Інтернету Речей» (IoT-A) [130], вирішують цю проблему 

шляхом створення та визначення архітектури для різних застосунків. Однак досі 

немає згоди щодо загальних архітектурних стандартів щодо верхніх рівнів. 

Проміжне програмне забезпечення, як правило, абстрагує складність системи та 

апаратного забезпечення, дозволяючи розробнику програми повністю зосередити 

всі свої зусилля на завданні, яке потрібно вирішити, не відволікаючи уваги на 

системний або апаратний рівень. Проміжне програмне забезпечення створює 

програмний рівень між фізичним і прикладним рівнями. Як було показано раніше, 

IoT взаємодіє з багатьма технологіями інфраструктури та застосунків. Тому 

проміжне програмне забезпечення, серед інших характеристик, повинно 

забезпечувати майже повну сумісність [131]. 

Незважаючи на згоду між виробниками та розробниками, щодо необхідності 

використання проміжного програмного забезпечення як рівня абстракції, протягом 

останніх років з'явилися різноманітні рішення, у розрізі підходу до проектування, 

наприклад: на основі подій, баз даних, сервіс-орієнтованих або конкретних 

програм. Однак використання єдиного підходу до проектування може бути 

недостатнім. Замість цього, успішне проміжне програмне забезпечення було 

побудовано на комбінації кількох підходів. 
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Рисунок 3.4. Абстракція чотирьохрівневої архітектури IoT 

 

Оскільки всі згенеровані дані повинні пройти через проміжне програмне 

забезпечення для абстракції, включення бази даних (БД), як елемента, такого рівня 

здається правильним рішенням. Ось чому багато сучасних рішень проміжного 

програмного забезпечення мають архітектуру, яка орієнтована на базу даних. 

Однак підключення до бази даних може відрізнятися в залежності від того, чи дані 

безпосередньо доступні кінцевим користувачам, чи вони зберігаються в 

приватному режимі, і замість цього пропонуються події чи послуги. Перший 

випадок мав архітектуру, орієнтовану на пряме підключення до бази даних, тоді як 

другий є комбінацією бази даних і архітектури, орієнтованої на події або сервіс 

[132-134]. 

Проміжне програмне забезпечення, засноване на подіях які поєднані з БД, 

набирає популярності завдяки простоті розгортання та легкості використання 

ресурсів. Оскільки окремі повідомлення від сенсорів можна розглядати як події, 

зберігання цих даних є доволі простим. Що стосується передачі подій, цей тип 

проміжного програмного забезпечення зазвичай використовує шаблон «публікації 

/ підписки», за яким набір «передплатників» отримує події від набору «видавців». 

Для цієї мети розроблені такі протоколи, як CoAP або MQTT. 

3.1.2 Поява інтелектуальних систем IoT 
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До деякого моменту з’явилося багато програм моніторингу для різних 

сценаріїв, таких як системи моніторингу здоров’я, моніторинг енергетичних витрат 

будівель або моніторинг ресурсів міста. Однак суть таких систем була лише 

інформаційною [135]. 

Новий «Інтернет Речей» або «Інтернет майбутнього» має вийти за рамки цієї 

інформаційної перспективи. Натомість створення інтелектуальних та автономних 

систем – це те, до чого прагнуть компанії та дослідники. З цією метою до 

попередньо визначеної архітектури додаються нові елементи. 

 

 

 

Рисунок 3.5. Абстракція п’ятирівневої архітектури IoT 

 

Зокрема, між проміжним програмним забезпеченням і застосунком 

з’являється новий рівень, який зазвичай називають рівнем знань, рівнем 

усвідомлення контексту або когнітивним рівнем. Він відповідає за запит даних і 

вилучення достовірної інформації для отримання нових знань і дії на їх основі [136 

- 139]. 

Залежно від мети програми можна використовувати багато методів, 

наприклад програмування на основі правил, машинне навчання або прогнозний 
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аналіз. Програми на основі правил призначені для зміни статусу сценарію, якщо 

відбуваються певні події. Зазвичай правила статичні. Однак поєднання правил з 

технікою машинного навчання пропонує багатшу систему, в якій правила 

змінюються залежно від минулих дій. Прогнозний аналіз також використовується 

для передбачення майбутніх дій і, наприклад, для підвищення комфорту мешканців 

будівлі шляхом налаштування елементів приміщення до бажаного стану перед 

входом таких мешканців. 

3.2 «Хмарна» архітектура IoT 

У цьому пункті дослідження представлена архітектура, розроблена для того, 

щоб спробувати ліквідувати деякі недоліки, які були зазначені в попередніх 

пунктах. Вона забезпечує сумісність типів сенсорів і протоколів, які можна 

використовувати для організації комунікації між сенсорами. Крім того, надійність 

і стійкість даних досягаються за допомогою проміжного програмного забезпечення 

«Cloud» («Хмара»), здатного реплікувати послуги на вимогу. «Хмара» також 

дозволяє використовувати дані зі сховища як сервіс для третіх сторін. 

Рисунок 3.6 показує архітектуру, розбиту на різні рівні. Починаючи знизу, 

сенсорний рівень включає в себе всі сенсори та виконавчі механізми (актуатори) 

мережі. Він відповідає за визначення середовища, а також за виконання необхідних 

дій, отриманих від рівня, який знаходиться вище [140, 141]. 

Мережевий рівень містить і групує шлюзи платформи. Оскільки ресурси цих 

пристроїв обмежені щодо кількості встановлених з’єднань, необхідно розробити 

сценарій, який розраховую кількість можливих підключень. З точки зору 

споживання енергії, шлюзи потребують потужнішого джерела, ніж сенсори. 
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Рисунок 3.6. Абстракція «хмарної» архітектури IoT 

 

Враховуючи це, шлюзи зазвичай розміщують всередині будівель, щоб 

підтримувати їх у повній працездатності. Крім того, отримані дані, можливо, 

потрібно буде завантажити в Інтернет, що є ще однією причиною для розміщення 

їх у будинках, підключених до мережі Інтернет [142]. 

Як згадувалося раніше, однією з головних проблем IoT і WSN є 

неоднорідність на фізичному рівні. Відсутність угоди щодо зв’язку та структури 

повідомлень змушує систему надавати можливість оновлювати програмне 

забезпечення шлюзу для забезпечення сумісності з новими пристроями. 

Навіть якщо «південні ворота» (тобто зв'язок між сенсорами та шлюзами) 

шлюзів можуть бути неоднорідними, «північні ворота» (тобто зв'язок між шлюзами 

та вищим рівнем) зберігають свою однорідність, використовуючи виключно один 

протокол зв'язку. 

Агрегатор даних і рівень обробки, як випливає з його назви, відповідає за 

отримання кожного сенсорного повідомлення в необробленому форматі. Потім ці 

повідомлення обробляються, щоб змінити їх структуру на стандартну. Оскільки 

JSON де-факто є стандартом у світі «великих даних» («big data»), і багато 
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нереляційних баз даних використовують його, необроблені дані перетворюються у 

файли у форматі JSON. Цей рівень можливо розглядати як модуль мережевого 

рівня, і тому він був розташований всередині нього. 

Проміжне програмне забезпечення відіграє важливу роль всередині 

архітектури. Як зазначалося раніше, «Хмара» є стандартом для розміщення такого 

проміжного програмного забезпечення, щоб запропонувати підключення по 

всьому світу та доставку даних будь-якому клієнту третьої сторони. Проміжне 

програмне забезпечення повинно дозволяти завантажувати, зберігати та 

отримувати дані за допомогою стандартних протоколів, таких як HTTP або MQTT. 

З додаванням технологій «великих даних» вони також пропонують можливість 

реплікації сервера та бази даних у разі необхідності через збільшення кількості 

запитів на з’єднання[143, 144]. 

Нарешті, рівень застосунків містить фактичну програму. Він отримує 

стандартні дані, що надходять від проміжного програмного забезпечення, що, в 

свою чергу, дозволяє розробнику не турбуватися про базове обладнання та 

протоколи зв’язку. Слід звернути увагу, що рівень пізнання інтегрується в 

прикладний рівень, щоб уникнути з’єднання решти архітектури з конкретною 

логікою. 

Ця архітектура була використана для розробки симулятора АСУІБ, який 

намагається зменшити споживання енергії будівлі, уникаючи непотрібних і 

марнотратних станів пристроїв, підтримуючи прийнятний рівень комфорту для 

мешканців та відвідувачів. Наприклад, вимикання світла в кімнаті, коли вона 

порожня, або регулювання кімнатної температури залежно як від умов 

навколишнього середовища («погодне регулювання»), так і від побажань 

мешканців. Варто зазначити, що така архітектура була розроблена з урахуванням 

сумісності, спільного використання та повторного використання всіх рівнів, за 

винятком прикладного. Тобто дані сенсорів, зібрані та збережені в «Хмарі», можуть 

бути використані будь-якою сторонньою програмою, яка вимагає її використання, 

після відповідної автентифікації для отримання даних [145]. 

У наступних пунктах цього дисертаційного дослідження більш детально 
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пояснюється розвиток кожного рівня та зв'язок між ними. 

3.2.1 Сенсорний рівень 

Сенсорний рівень формується всіма сенсорами та виконавчими механізмами 

(актуаторами) системи. Основним завданням цього рівня є збір даних з елементів 

сценарію, який відпрацьовується на даний час. У випадку АСУІБ сенсори зазвичай 

розміщуються для моніторингу умов навколишнього середовища, таких як: 

температура, вологість, освітлення, якість повітря, а також стан пристроїв, таких 

як: двері, вікна, жалюзі, комп’ютери тощо. До того ж враховується зміна статусу 

цих елементів. Наприклад, якщо система виявить, що кімнату залишили з 

увімкненим світлом, вона може надіслати сигнал, щоб вимкнути його, щоб 

уникнути зайвої втрати енергії. Для досягнення цієї функції зв’язок між 

пристроями та верхнім рівнем є двонаправленим. 

АСУІБ також може скористатися перевагами двонаправленості зв’язку для 

взаємодії з сенсорами. Оскільки сенсори іноді можуть бути розташовані у 

важкодоступних місцях (наприклад, сенсори затоплення), ця функція необхідна 

для оновлення програмного забезпечення без необхідності доступу до них, широко 

відомого як програмування по повітрю (OTA). 

Як можливо побачити, існує безліч характеристик для моніторингу та 

використання, що надає компаніям широкі ринкові можливості. Проблема 

«уособленності», про яку було сказано раніше, починається з цього рівня. Компанії 

зазвичай спеціалізуються на одному сценарії чи проблемі, не узгоджуючи 

стандарти архітектури чи комунікації. Однак, коли розробляється більш загальна 

система, така як АСУІБ, необхідно об’єднати кілька сенсорів, щоб виконати всі 

вимоги, зазначені вище. Для цього потрібен рівень, на якому всі ці відмінності 

нівелюються, дозволяючи передачу даних та зв’язок кількох протоколів. 

3.2.2 Мережевий рівень 

Мережевий рівень групує шлюзи та керує ними, а також відповідає за 

створення WSN між сенсорами, виконавчими механізмами (актуаторами) та 

шлюзами. Через неоднорідність сенсорного рівня, шлюзи повинні бути багатими з 

точки зору сумісності протоколів. Для цієї мети вони повинні бути наділені 



149 

кількома інтерфейсами залежно від типу сенсорів, якими вони керують. У зв’язку 

з цією необхідністю їх потреба в енергоспоживанні є вищою, а використання 

батарей недостатнє. Замість цього їх розгортають всередині будівель для 

підключення до електричної мережі. 

До цього моменту зв'язок між пристроями системи здійснюється локально. 

Однак, коли шлюз отримує повідомлення, підключення може змінюватися. Місцеві 

системи можуть підтримувати приватну мережу без підключення до Інтернету, в 

якій шлюзи локально підключаються до вищого рівня для стандартизації та 

зберігання повідомлень. Іншим підходом може бути обладнання шлюзів 

інтерфейсами Wi-Fi для прямого завантаження даних в Інтернет. 

3.2.3 Рівень агрегатора даних 

Рівень агрегатора даних можна розглядати як рівень повідомлень і 

стандартизації. Він відповідає за отримання необроблених повідомлень від 

кожного шлюзу та перетворення їх у стандартний формат повідомлень. Було 

вирішено використовувати JSON як стандарт даних через сумісність із 

вищевказаним рівнем і зручність, яку він пропонує з технологіями «великих даних» 

і відсутністю реляційних баз даних. 

Цей рівень можна розгорнути в декількох місцях всередині архітектури.  

Залежно від потужності шлюзів, цей рівень може бути розгорнутий у 

кожному з них, щоб уникнути необхідності збирання даних з кожного шлюзу 

центральним сервером для подальшого їх перетворення та завантаження. Однак це 

рішення має деякі недоліки. По-перше, це вимагає, щоб усі шлюзи платформи були 

здатні підключатися до Інтернету для завантаження даних. По -друге, 

обчислювальна потужність та обсяг пам’яті для цих шлюзів мають бути вищими. 

На завершення, у випадку необхідності внести зміни в агрегатор даних, щоб 

дозволити нові структури даних, потрібно було б повністю змінити прошивку на 

усіх шлюзах платформи. 

Іншою альтернативою є розробка модуля для  проміжного програмного 

забезпечення, яке використовується в АСУІБ, щоб мати унікальний рівень, здатний 

стандартизувати дані та зберігати їх. Це хороший підхід до проектування, але в 
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рамках описаної АСУІБ він не був дотриманий, щоб зберегти зовнішнє проміжне 

програмне забезпечення недоторканим. 

Нарешті, підхід до проектування полягав у розгортанні цього рівня на 

центральному сервері, здатному створювати кілька реплік, якщо це необхідно, щоб 

мати змогу обробити усі вхідні з’єднання. Завдяки такій архітектурі шлюзам не 

потрібно мати підключення до Інтернету, а їх потужність обробки можна 

зменшити, щоб також оптимізувати споживання енергії. Крім того, це дозволяє 

розгортати шлюзи, які живляться виключно від батарей, у разі гострої необхідності. 

3.2.4 Проміжне програмне забезпечення 

Як було визначено раніше в пункті 3.1.2, проміжне програмне забезпечення 

— це рівень абстракції, який приховує складність системи та обладнання. Тобто 

застосункам і програмному забезпеченню кінцевого користувача не потрібно 

знати, як генеруються або змінюються дані на всьому шляху до проміжного 

програмного забезпечення. 

Початковою і основною особливістю рівня є використання стандартних 

технологій. Як було зазначено раніше, це проміжне програмне забезпечення діє як 

прихований рівень, щоб уникнути поширення неоднорідності сенсорів і протоколів 

зв’язку. Для цього проміжне програмне забезпечення має використовувати 

стандартні технології для зберігання, такі як файли JSON «key: value» і стандартні 

протоколи зв’язку для надання даних, такі як REST API та протоколи «публікації / 

підписки», такі як MQTT. 

Крім того, оскільки це проміжне програмне забезпечення можна 

використовувати будь-де завдяки Інтернету, необхідно надавати рішення для 

«великих даних» із високою масштабованістю, щоб гарантувати, що кожен 

підключений клієнт отримує інформацію якомога швидше. Слід зауважити, що 

багато систем IoT не можуть допустити втрати будь-якого повідомлення через 

свою критичність[146]. 

Безпека та конфіденційність є важливими проблемами, які присутні в кожній 

програмі. Через даних з сенсорів до Інтернету важливо гарантувати та 

запропонувати рівні безпеки для збережених повідомлень, щоб уникнути доступу 
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небажаних клієнтів до конфіденційних даних. Зокрема, розглядаються дві основні 

сфери діяльності - державна та приватна. Загальнодоступний рівень надає доступ 

до даних будь-якому застосунку третьої сторони без необхідності попередньої 

автентифікації або ідентифікації. Навпаки, приватна мережа примушує застосунок 

проходити автентифікацію для надсилання конфіденційної інформації. Щоб 

реалізувати таку поведінку, повідомлення, які зберігаються в проміжному 

програмному забезпеченні «Cloud», містять ключ. Цей ключ надається, коли 

встановлено перше з'єднання. Тоді будь-яка стороння програма повинна включити 

цей ключ у свою петицію про підписку, щоб отримувати оновлення повідомлень 

від захищених ключем сенсорів. 

3.2.5 Прикладний рівень 

Прикладний рівень, як випливає з його назви, містить програму, 

відповідальну за взаємодію з користувачем або показ потрібної інформації. У світі 

«Інтернету Речей» поточні розроблені програми, по-перше, зосереджені на 

моніторингу навколишнього середовища та діють як інформаційна панель, на якій 

користувач може зчитувати в режимі реального часу значення різних сенсорів 

системи, таких як температура в приміщенні, споживання електроенергії, зовнішня 

освітленість тощо. Також існують інтерактивні програми, в яких користувач, окрім 

можливості бачити інформацію сенсора, може також взаємодіяти з навколишнім 

середовищем, виконуючи такі дії, як: закривання дверей, зниження внутрішньої 

температури або вмикання або вимикання елементів. 

Однією з головних переваг представленої архітектури є свобода, яку має 

розробник при створенні конкретного застосунка. Маючи проміжне програмне 

забезпечення зі стандартними форматами та протоколами передачі, він може 

повністю зосередити свої зусилля на варіанті використання, не враховуючи 

специфікації обладнання. 

Єдиним елементом зв'язку між проміжним програмним забезпеченням і 

застосунком є модуль прийому повідомлень. Як зазначалося раніше, повідомлення 

можна запитувати через REST API або підписки завдяки протоколу «публікації / 

підписки». Перший дозволяє виконувати синхронні запити даних, які можуть 
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знадобитися, коли потрібно отримати конкретне значення. Однак останній є 

стандартом де-факто, який використовується в сучасних застосунках IoT. Протокол 

«публікації / підписки» дозволяє асинхронно отримувати повідомлення без 

необхідності постійно опитувати проміжне програмне забезпечення. Натомість, 

коли нове повідомлення сенсора зберігається всередині проміжного програмного 

забезпечення, воно безпосередньо пересилається до програми за допомогою 

попередньої підписки[147]. 

3.3 Опис тестової реалізації 

У цьому пункті загальні рекомендації, представлені в пункті 3.2, 

перетворюються на більш детальну реалізацію «хмарної» архітектури для АУСІБ. 

Мета полягає в тому, щоб глибше пояснити розроблену «хмарну» архітектуру, яку 

потім можна використовувати в будь-якому сценарії АСУІБ. У конкретному 

випадку впровадження орієнтовано на Систему енергоменеджменту ІБ. На Рисунку 

3.7 зображені всі елементи, які складають загальну структуру архітектури. 

Через високу вартість розгортання реального сценарію з усіма необхідними 

сенсорами було вирішено протестувати таку реалізацію на зменшеному тестовому 

стенді, щоб перевірити правильну поведінку загальної архітектури IoT. 

Починаючи знизу, сенсорний рівень об’єднує всі сенсори, відповідальні за 

збір навколишніх даних. Зокрема, три сенсори CLAP «MOTION SENSOR CLMS-

1945» розгорнуті в окремих кімнатах будівлі. Сенсори відповідають за збір даних 

про рух, температуру, освітленість і вологість. Агрегація цих сенсорів створює 

безпроводову сенсорну мережу, яка може бути як однорідною, так і гетерогенною. 

Важливо визначити тип мережі, необхідний для кожного сценарію, щоб надати 

мережі розширені функції для покриття двох найважливіших показників WSN, а 

саме надійності та стійкості. 
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Рисунок 3.7. Загальна структура архітектури тестової АСУІБ 

 

Мережі повинні містити прийнятний рівень захисту та плани резервного 

копіювання, щоб уникнути несподіваних часткових збоїв у мережі. Залежно від 

типу мережі виявлення потенційно критичних регіонів WSN вимагає різних 

підходів. Крім того, розміщення сенсорів у досліджуваній області також має бути 

точно сплановано, щоб задовольнити вимоги до збору даних, які може мати 

система. У розділі 2 представлено інструмент для вирішення такої проблеми в обох 

типах мереж. Зокрема, у пунктах 2.1 – 2.2 вивчається розташування сенсора та 

підвищення захисту гетерогенних WSN. Далі у пунктах 2.3-2.4 розглядається 

виявлення критичних сенсорів в однорідній WSN. 

У конкретному випадку нашу тестову АСУІБ можна назвати однорідною 

WSN, оскільки використовувані фізичні сенсори складаються з кількох менших 

сенсорів для збору всіх вищезгаданих значень навколишнього середовища. Однак 

реальні АСУІБ вимагають розміщення гетерогенних сенсорів, щоб зібрати ще 
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більше показників. 

Дані, зібрані сенсорами, безпосередньо надсилаються на мережевий рівень. 

Зокрема, він надсилається на централізований шлюз, підключений до сервера. 

Зауважте, що такий шлюз фізично ідентичний решті сенсорів, але він був 

запрограмований, щоб діяти лише як приймач даних. Крім того, такий шлюз може 

живитися електричною енергією сервера, щоб батарея прослужила довше. 

Сенсорні блоки забезпечені незалежними батареями. Повідомлення сенсорів 

доставляються до шлюзу за допомогою власного протоколу зв’язку «MOROIN» та 

спеціальної структури даних. 

Після того, як всі дані отримуються сенсорами, які діють як шлюзи, вони 

безпосередньо пересилаються в інструмент агрегатора даних, розгорнутий 

всередині сервера. Дані надходять у необробленому форматі, і їх необхідно 

обробити, щоб надати проміжному програмному забезпеченню «Хмари» 

нормалізовані повідомлення сенсорів у стандартні формати. У нашому 

конкретному випадку дані перетворюються у файли формату JSON {key: value}. 

Cloud middelware («хмарне» проміжне програмне забезпечення») складається з 

двох основних програмних засобів[148]. Зберігання даних виконується 

платформою під назвою ClapDataEx [149], яка покриває всі вимоги, зазначені в 

розділі 3.2.4. ClapDataEx — це онлайн-платформа, розроблена в Україні під час 

проекту «УкрБуд-CLAP». Це дозволяє швидко та просто компонувати потоки 

даних АСУІБ, пропонуючи архітектуру даних з кількома клієнтами. Що стосується 

його комунікаційних можливостей, як для завантаження даних, так і для 

вивантаження, вона використовує REST і MQTT. 

Сенсор, який зберігає дані в проміжному програмному забезпеченні Cloud, 

моделюється як віртуальний об’єкт із глобальним унікальним ідентифікатором. 

Для цього сервер відповідає за запит унікального ідентифікатора сенсора щоразу, 

коли надходять дані від нового сенсора. Крім того, кожен сенсор повинен вказувати 

область видимості. Наразі доступні дві області: загальнодоступна та приватна. 

Перша не вимагає жодних додаткових дій з боку сервера під час запиту нового 

ідентифікатора сенсора. Друга, однак, вимагає специфікації приватної області при 
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запиті нового ідентифікатора до ClapDataEx. У той час як загальнодоступна область 

дозволяє будь-якому застосунку третьої сторони підписуватися на 

загальнодоступний сенсор і отримувати повідомлення, приватна область дозволяє 

доступ до даних лише застосунку, який використовує той же ключ API, що й 

приватний сенсор [150]. 

Тепер, коли представлено загальний обсяг, можна визначити інший 

важливий елемент «хмарного» проміжного програмного забезпечення, а саме 

публічну базу даних сенсорів. Загальнодоступна база даних сенсорів створена, щоб 

максимально вирішити вищезгадану проблему кількості підключених пристроїв. 

Цю базу можна розглядати як каталог сенсорів, розгорнутих у певних зонах. 

 

Таблиця 3.1: Опис параметрів загальнодоступної бази даних сенсорів 

 

Поле Опис 

clap_sens_id 
Ідентифікатор об'єкта публічної служби, 

наданий ClapDataEx 

model Марка сенсора та можливості сенсора 

location Фізичне розташування сенсора 

 

У таблиці 3.1 описані його параметри. Зокрема, clap_sens_id дозволяє 

підписатися на ClapDataEx, щоб отримувати сенсорні повідомлення в режимі 

реального часу. Поле model пропонує інформацію про бренд сенсора та дані, які 

вона збирає. Нарешті, location визначає фізичне розташування сенсора. Наразі таке 

розташування визначається використанням назв кімнат у тестовій будівлі. Однак 

після глобального розгортання системи АСУІБ фізичні координати розміщення 

сенсора стають найкращим вибором, оскільки вони дозволяють отримати 

унікальну глобальну ідентифікацію. 

Після того, як сервер запитує та отримує новий ідентифікатор об’єкта 

служби, він зберігається у загальнодоступній базі даних сенсорів разом з 

інформацією про обладнання та місцезнаходження. Як можливо побачити, 

«хмарне» проміжне програмне забезпечення містить всю необхідну інформацію 
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для запиту будь-якого загальнодоступного сенсора без необхідності контролювати 

будь-який фізичний пристрій. Таким чином, проміжне програмне забезпечення 

повністю приховує будь-яку можливу основну неоднорідність. 

Що стосується прикладного рівня, то для підключення та отримання 

оновлених повідомлень від сенсорів через хмарне проміжне програмне 

забезпечення створено Автоматизовану Систему Управління Інтелектуальною 

Будівлею. Зокрема, АСУІБ спочатку підключається до загальнодоступної бази 

даних сенсорів для отримання підмножини ідентифікаторів об’єктів 

обслуговування, необхідних для правильного функціонування системи. Потім 

АСУІБ підписується на такі ідентифікатори для отримання даних у реальному часі. 

Однак для цієї тестової АСУІБ можливості моделювання виключені, і виконується 

лише прийом повідомлень. Використання такої ж самої АСУІБ у тестовій моделі, 

що й у моделюванні, у розділі 2, показує, що в разі розгортання системи з багатьма 

сенсорами можна адаптувати поточний інструмент без зусиль. 

3.4 Реалізація тестової АСУІБ на прикладі змодельованої 

інтелектуальної будівлі 

У цьому пункті дисертаційного дослідження представлено визначення та 

параметризація варіанта використання АСУІБ. Архітектура, представлена в пункті 

3.2, використовується як основа для визначення та побудови всіх необхідних 

елементів. Через підвищену вартість реального сценарію моделюється поведінка 

інтелектуальної будівлі та статуси елементів, а також рухи та взаємодії людей. 

Мета симулятора полягає в тому, щоб виявити, чи можна оптимізувати споживання 

енергії, підтримуючи прийнятний рівень комфорту мешканців або відвідувачів 

будівлі. Для цього під час моделювання розраховується споживання енергії та 

комфорт. Більше того, такий компроміс вивчається за допомогою трьох різних 

сценаріїв, у яких планування будівлі та кількість мешканців змінюються, щоб 

перевірити їх прямий вплив на результати. 
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3.4.1 Генерація даних 

Першим кроком до покращення будівлі інтелектуальними функціями та 

створення АСУІБ є моніторинг усіх необхідних елементів всередині неї. У разі 

будівлі важливими елементами є освітлення, системи ОВК (гарячого, холодного 

водопостачання, вентиляції та кондиціонування), стан дверей та вікон, наявність 

задимлення або загоряння, тощо. Всі основні підсистеми АСУІБ були описані у 

розділі 1 даного дисертаційного дослідження. Крім того, необхідно контролювати 

навколишнє середовище, щоб знати, чи можливо цим скористатися. Наприклад, 

світло можна вимкнути, якщо освітленість на вулиці достатньо висока для роботи 

в приміщенні. 

Деякі з вищезгаданих елементів наділені невеликими сенсорами, здатними 

отримувати необхідні дані для визначення їх стану. У випадку з освітлювальними 

приладами, системами ОВК та комп’ютерами потенціометри використовуються 

для зчитування кількості споживаної енергії і, таким чином, для визначення їх 

стану. Крім того, двері та вікна використовують електромагнітні сенсори, для 

передавання інформації - відкриті вони чи закриті. У випадку даних про 

навколишнє середовище, сенсори температури, вологості та освітленості 

дозволяють точно зчитувати відповідні значення. Для імітації інших елементів 

системи дані генеруються за допомогою програмного забезпечення, здатного 

створювати ті самі пакети, що й фізичні сенсори. 

 

 

 

Рисунок 3.8. Абстрактне зображення пакету даних 

 

Незважаючи на те, що генерація даних може відрізнятися від одного типу 

сенсора до іншого, завжди існує пакет, що містить дані, і відповідні заголовки для 
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передачі між рівнями архітектури АСУІБ. На Рисунку 3.8 показана абстракція 

структури таких пакетів. Як видно, він просто формується адресою призначення, 

ідентифікатором сенсора та корисним навантаженням, що містить показання 

сенсора. 

Після того, як дані сенсора зчитуються та інкапсулюються в пакет із формою, 

показаною на Рисунку 3.9, вони передаються до найближчого шлюзу. Шлюзи 

отримують повідомлення за допомогою різних протоколів, таких як ZigBee і 

Bluetooth Low Energy (BLE). Оскільки шлюзи підключені до Інтернету, то 

необроблені повідомлення безпосередньо пересилаються на центральний сервер, 

відповідальний за агрегацію та стандартизацію даних. 

Як видно, використана у досліджені архітектура, здатна поєднувати 

використання реальних сенсорів із програмно визначеними сенсорами, що 

дозволяє легко масштабувати АСУІБ, а також швидко проводити адаптацію у разі 

тестування різних сценаріїв. 

3.4.2 Перетворення та зберігання даних 

Коли повідомлення надходять до центрального сервера, він спочатку зчитує 

ідентифікатор сенсора, щоб дізнатися тип повідомлення, що міститься всередині 

корисного навантаження. Після визначення типу, повідомлення перетворюється на 

стандартний формат JSON зі структурою {key: value}. Крім того, кожне 

повідомлення містить мітку часу, для фіксації часу генерації повідомлення. 

Потім стандартизовані дані передаються за допомогою REST API до хмарної 

служби, описаної в пункті 3.2. У цій хмарній платформі кожен фізичний сенсор 

відповідає віртуальному сенсору. Це означає, що кожному фізичному 

ідентифікатору призначається віртуальний ідентифікатор. Цей зв’язок приватно 

зберігається всередині центрального сервера, щоб мати можливість правильно 

передавати майбутні повідомлення до відповідного віртуального сенсора. Однак 

віртуальні ідентифікатори разом з інформацією про сенсори, як: модель, тип 

сенсора та місцезнаходження, є загальнодоступними завдяки додатковій хмарній 

базі даних, яка зберігає ці дані. Використовуючи це, сторонні організації можуть 
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скористатися перевагами платформи та запитувати конкретні сенсори без 

необхідності розгортати власні. 

Як зазначалося раніше в пункті 3.2, не всі сенсори, зареєстровані в системі, є 

загальнодоступними. Необхідність приватизувати деякі сенсори безпосередньо 

пов'язана з безпекою та конфіденційністю користувачів у контрольованому 

середовищі. Наприклад, якщо сенсори руху є загальнодоступними, треті особи 

зможуть дізнатися, чи порожня кімната, в якій знаходяться сенсори, і скористатися 

такою інформацією для соціального злому. 

Щоб уникнути цього, єдині можливі спільні сенсори у АСУІБ відповідають 

за моніторинг навколишнього середовища, наприклад температури, вологості і 

освітленості. Для решти сенсорів, для отримання оновлених значень потрібен 

пароль. 

3.4.3 Використання отриманих даних 

Розроблений застосунок складається з двох диференційованих елементів. 

По-перше, АСУІБ відповідає за безпосереднє отримання інформації від сенсорів 

через підписки на різні сенсори всередині будівлі. Використовуючи тонкий клієнт 

для публікації / підписки, після того, як нове повідомлення зберігається в базі даних 

проміжного програмного забезпечення, воно також пересилається до програми, що 

дозволяє АСУІБ діяти відповідним чином, якщо це необхідно. Однак, як було 

сказано раніше, оскільки розгортання та тестування такого сценарію в реальному 

середовищі є надто дорогим, симуляція була обрана як другий елемент для 

отримання наближених до реальних результатів переваг будівлі, покращеної за 

допомогою інтелектуальних можливостей. 

Поведінка всієї системи виглядає наступним чином. Розроблена архітектура 

забезпечує АСУІБ як реальними, так і програмними даними сенсорів. Як тільки ці 

дані потрапляють до програми, змодельовані елементи змінюють свій стан, щоб 

бути синхронізованими з відповідним сенсором. Наприклад, якщо сенсор з певного 

місця повідомляє, що світло вимкнено, імітований елемент також повинен бути 

вимкнений. Використовуючи цей шаблон, симулятор підтримує синхронність між 

реальними та віртуальними сенсорами у інтелектуальній будівлі. Отже, якщо 
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симулятор виявляє, що необхідно виконати спрацьовування, він автоматично 

змінює стан елемента та оновлює всі необхідні програмно визначені сенсори, щоб 

підтримувати синхронізм. 

На додаток до моделювання елементів будівлі, люди всередині нього також 

моделюються, щоб мати можливість повторити тести кілька разів. Люди 

визначаються набором дій, які можна виконати всередині будівлі, а також 

ймовірністю виконання цих дій з часом. Наприклад, якщо будівля, що 

моделюється, відповідає офісу, люди більш схильні виконувати дію входу в перші 

ранкові години. Комбінація таких визначень зберігається як профіль користувача, 

що дозволяє використовувати різні профілі користувачів для модельованих людей. 

Остання функція симулятора відповідає розумним можливостям АСУІБ. 

Тобто система повинна бути в змозі виявити, чи можна виконувати дії, що 

підвищують комфорт і, можливо, зменшують споживання енергії, дивлячись на 

стан будівлі в кожен момент. Реалізація розроблена за допомогою системи на 

основі правил, яка контролює умови, що відповідають кожній можливій активації. 

Наприклад, визначення того, чи можна вмикати чи вимикати світло в кімнаті, 

безпосередньо залежить від присутності людей у приміщенні, поточного стану 

освітлення в приміщенні, зовнішнього освітлення та положення вікон. 

Порівняння результатів будівлі, доповненої вищезгаданими 

інтелектуальними функціями, і звичайної будівлі дозволяє перевірити, чи можна 

підвищити комфорт мешканців при збереженні прийнятного рівня споживання 

енергії. Більше того, гнучкість зміни критеріїв оптимізації створює різноманітні 

сценарії, за яких можна виконувати подальші дії щодо оптимізації енергії або 

комфорту. Однак розрахунок комфорту мешканців представляє складну проблему 

через відсутність показників. З цією метою було прийнято рішення щодо 

розширення літературних формул, щоб включити всю інформацію про сенсори, 

наявну в системі. 
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3.5 Менеджер ресурсів АСУІБ 

У цьому пункті представлено конкретний приклад менеджера ресурсів 

розумної будівлі, здатного автоматично адаптувати стан будівлі для досягнення 

прийнятного рівня споживання енергії, підтримуючи при цьому хороший рівень 

комфорту для мешканців, завдяки внутрішньому компромісу, який існує між 

такими двома метриками. Оптимальною ситуацією був би максимальний комфорт 

людей при збереженні мінімально можливого рівня споживання. Однак такий 

сценарій зазвичай є утопічним: щоб підвищити комфорт мешканців, зазвичай 

необхідно попередньо взаємодіяти з елементами будівлі, щоб відтворити бажане. 

Таким чином, збільшується використання будівельних елементів, а потім і загальне 

енергоспоживання будівлі. 

У наступних підпунктах визначається проблема та представлені моделі та 

елементи, які сприяють створенню АСУІБ. Зокрема, вводяться моделі 

навколишнього середовища, такі як: температура, вологість і освітленість. Крім 

того вводяться дії, які можуть виконувати мешканці, та їхня ймовірність, щоб 

імітувати їх звичний шлях усередині будівлі. 

3.5.1 Обґрунтування проблеми створення менеджера ресурсів АСУІБ 

Експлуатаційна фаза менеджера ресурсів АСУІБ відповідає за моніторинг та 

збір усієї необхідної інформації про будівлю для надання правильних реакцій на 

різні ситуації у сценарії та взаємодії з елементами внутрішнього приміщення, щоб 

гарантувати прийнятний рівень комфорту та споживання енергії [151]. 

Насправді, крім споживання енергії, ще одним важливим показником, який 

слід враховувати на етапі експлуатації автоматизації будівлі, є комфорт мешканців. 

Іншими словами, умови навколишнього середовища в будівлі повинні бути 

комфортними і приємними для всіх мешканців, максимально відповідати їхнім 

бажанням. Зрозуміло, що досягнення як максимального комфорту, так і 

мінімального споживання енергії може призвести до суперечливих спрацьовувань. 

Саме з цієї причини ми враховуємо як згадані показники при розробці нашої 

АСУІБ, так і процес прийняття рішень. 
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Запропонована АСУІБ отримує два різні типи вхідних даних: а) умови 

навколишнього середовища, такі як температура, освітленість, якість повітря тощо, 

і б) рух та поведінка мешканців будівлі. За допомогою останнього АСУІБ 

встановлює та підтримує моделі поведінки мешканців. Ці моделі містять набір дій, 

які мешканці, ймовірно, будуть виконувати протягом дня. Наприклад, одна дія, 

включена в модель, може полягати в тому, що певний мешканець зазвичай входить 

у дану кімнату між 7.30 та 8.30 ранку з імовірністю 90%. Переміщення та дії 

мешканців можна відстежувати за допомогою служб локації як у приміщенні, так і 

на вулиці [152]. 

Використовуючи ці моделі, АСУІБ контролює стан різних приміщень і, 

відповідно до очікуваних дій мешканців, керує приводами, щоб мінімізувати 

споживання енергії, підтримуючи прийнятний рівень комфорту. Щоб надати 

системі час для прийняття таких рішень, було введено поріг прогнозування, щоб 

АСУІБ могла діяти заздалегідь щодо фактичних дій мешканців. Наприклад, АСУІБ 

може увімкнути ОВК у певній кімнаті, щоб бажана температура була досягнута 

безпосередньо перед очікуваним прибуттям мешканців. Або, якщо очікується, що 

мешканці кімнати підуть на обід о 12.30, АСУІБ автоматично вимикає світло в 

кімнаті, переводить розумні розетки в режим сну, зменшує використання ОВК, 

тощо. Усі ці дії виконуються без участі людини. Як зазначалося вище, всі активації 

АСУІБ також здійснюються з урахуванням комфорту мешканців таким чином, що 

завжди гарантується прийнятний рівень [153]. 

3.5.2 Визначення системи 

Як зазначалося раніше, важливо чітко визначити досліджувану будівлю, щоб 

зрозуміти результати. У цьому пункті представлені моделі та змінні, які 

використовуються в моделюванні. Що стосується конкретних параметрів будівлі, 

то їх значення визначені в пункті 3.6. 

Мешканці можуть бути як студентами, які спільно знаходяться у лекційних 

кімнатах, викладачами так і зовнішнім персоналом, таким як відвідувачі, доглядачі 

будівлі та двірники. Розглядаються кластери трьох різних рівнів: кімната, зона 

(заданий набір кімнат) і поверх. Що стосується типу сенсорів, які можна розмістити 
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в кімнаті, розглядаються (І) один сенсор, здатний вимірювати температуру і 

освітленість і виявляти, чи порожня кімната, і (ІІ) сенсор, який визначає стан 

комп’ютера. У кластерах зон можуть бути встановлені сенсори вологості та газу. 

Що стосується приводів, то кожне приміщення має містити ОВК, розумні розетки 

та приводи для вікон і дверей. 

Навколишнє середовище 

Умови навколишнього середовища мають важливий вплив на 

енергоспоживання будівлі. Зокрема, для поточного дослідження враховуються 

температура, вологість і освітленість. Для кожного з них надається модель. 

Таблиця 3.2 показує середні, мінімальні та максимальні значення, що 

розглядаються для цих трьох параметрів, емпірично зібрані в зимовий день у Києві. 

Різниця між цими значеннями та умовами, які бажають мешканці будівлі, вимагає 

використання внутрішнього ОВК та освітлення. 

 

Таблиця 3.2 Середнє, мінімальне та максимальне значення параметрів 

навколишнього середовища 

 

Параметр Середнє Мінімальне Максимальне 

Температура (◦C) 11,8 7 17 

Вологість (%) 42,87 30 57 

Освітленість (lx) 510 21 1530 

 

Крім того, на Рисунку 3.9 показана зміна параметрів температури, вологості та 

освітленості протягом доби. Як можна помітити, температура завжди нижче 

бажаного рівня в 21◦C. Вранці температура навколишнього середовища 

підвищується з найнижчого значення і досягає максимуму опівдні. У другій 

половині дня температура починає знижуватися і доходить до мінімуму, знову ж 

таки, вночі. Аналогічно, освітленість починає збільшуватися, коли сонце сходить, 

і починає зменшуватися вдень, поки не досягне найнижчого значення вночі. Проте 

вологість має протилежну тенденцію. Вранці та вночі вона залишається високою, а 

вдень досягає найнижчих значень. 
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Мешканці та відвідувачі інтелектуальної будівлі 

Мешканці будівлі є важливим зовнішнім агентом, який потребує ретельного 

моделювання. Мешканці поділяються на різні профілі, кожен з яких містить набір 

дій, які можна виконати. Кожна дія пов'язана з імовірністю її настання протягом 

цілого дня. Тобто профіль користувача W містить набір дій a1, a2, a3, . . . , an, де 

кожна дія ai представлена у вигляді множини ai = {p1, p2, . . . , p24} з 24 значень 0 

≤ pi ≤ 1, по одному на кожну годину. 

Набір можливих дій, які можуть виконувати мешканці, сильно залежить від 

типу будівлі та того, як мешканці поводяться під час перебування всередині. Для 

даного дослідження розглянуті дії, які потрібно виконати: {вхід, переміщення, 

зустріч, обід, вихід}. На Рисунку 3.10 показано доступні переходи розташування, 

пов'язані з цими діями. 

Як бачимо, першу дію завжди потрібно вводити. Потрапивши в будівлю, 

будь-який мешканець може вибрати переміститися до певної кімнати, піти на обід 

або взяти участь у зустрічі. Для виходу з будівлі необхідно, щоб мешканець 

перебував або в кімнаті, або на зустрічі. Вихід з будівлі також є вимогою для 

завершення моделювання, оскільки будівля має бути порожньою в кінці дня. 

Ймовірність, з якою кожен мешканець може вирішити виконати дію, 

змінюється протягом дня і залежить від ролі мешканця. Мешканці поділяються на 

три різні ролі: студенти, викладачі та зовнішній персонал. Імовірності дій, які 

визначають кожну з таких різних ролей, зображені на Рисунках 3.11, 3.12 і 3.13. 
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Рисунок 3.9. Зміна показників температури, вологості та освітленості протягом 

дня 

 

 

Рисунок 3.10. Граф переходів розташування на основі поточних визначених дій. 

На Рисунку 3.11 показані ймовірності у часі для кожної з можливих дій, які 
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можуть виконати викладачі. Як видно на Рисунку 3.11(a), ймовірність входу в 

будівлю залишається відносно високою протягом більшості ранкових годин. Після 

обіду ймовірність знову збільшується за рахунок потенційних викладачів, які 

працюють на денних заняттях. 

Щодо їхнього руху, рис. 3.11(б) показує, що вранці викладач може залишити 

свій кабінет. В основному це пов’язано з їхніми лекціями або через зустрічі в 

спільних кімнатах. Така тенденція зберігається і після обіду, але з меншою 

ймовірністю. Ці рухи можуть тривати від 5 хвилин до 120 хвилин, залежно від їх 

призначення. 

Обід зазвичай припадає на середину дня, але, як видно на Рисунку 3.11(в), 

деяким викладачам може знадобитися обідати дуже рано, щоб уникнути черг і 

втрати часу. Що стосується тривалості їхнього обіднього часу, то вона може 

варіюватися від 30 до 90 хвилин. 

Вихід з будівлі, показаний на Рисунку 3.11(г), в основному зосереджений 

після обіду та вдень. Більшість викладачів мають повний робочий день і їхня 

діяльність не дозволяє їм покинути кабінет раніше вечора. 

Рисунок 3.12 показує ймовірності виконання дій у часі для студентів. Як бачимо, 

гнучкість таких дій обмежена, оскільки студенти зазвичай мають спільні фіксовані 

розклади через розклад лекцій. Що стосується їхнього входу, як показано на 

Рисунку 3.12(а), це зазвичай відбувається під час щільного ранкового інтервалу 

часу (з 7 ранку до 9:30) або після обіду для студентів із розкладом навчання у другу 

зміну. Цей інтервал ширший, оскільки післяобідній час входу може варіюватися від 

13:00 до 16:00. 

  



167 

    

  

   

 

Рисунок 3.11. Розподіл ймовірностей дій у часі профілю користувача «викладач» 

 

Що стосується їх переміщень, показаних на Рисунку 3.12(б), студенти мають 

більш розслаблену поведінку, оскільки вони, як правило, час від часу залишають 

класні кімнати. Незважаючи на те, що ймовірність існує майже протягом усього 

робочого дня, видно, що опівдні ймовірність зростає. Тривалість цих переміщень 

значно мала, і становить від 5 хвилин до 20 хвилин, оскільки лекційні години 

завжди йдуть одна за одною. Ймовірності обіду (Рисунок 3.12(в)) дуже схожі на 

ймовірності для викладачів, оскільки вони обидва мають однакові обідні місця та 

більшу частину робочого часу. На обід студентам відводиться від 30 до 60 хвилин. 

Рисунок 3.12(г), показує ймовірності виходу, які найбільше відрізняються від 

інших профілів користувачів. Незважаючи на те, що більшість студентів мають 

однакові розклади, мало хто з них має скорочений розклад. Така поведінка 
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виражається в наявності значної ймовірності виходу після кожного лекційного 

заняття. Крім того, є два загальні інтервали виходу (14:00 до 15:30 та 20:00 до 

21:30). 

Як видно на Рисунку 3.13, проміжки часу, в які персонал університету 

виконує дії є дуже чіткими через те, що зазвичай мають фіксований графік з 

невеликою гнучкістю. Поточний розклад входу, зображений на Рисунку 3.13(а), 

починається о 7:30 і триває 3 години, доки о 15.00 не настане черга вечірньої зміни. 

Це звичайний графік, який у деяких випадках може змінюватися. 

 

  

  

 

Рисунок 3.12. Розподіл ймовірностей дій у часі профілю користувача «студент» 

 

Люди, які належать до профілю «персонал» згуртовані у кілька секторів, від 

адміністративних ролей до послуг з прибирання. Таке широке охоплення ролей 

ускладнює точне імітування їхніх переміщень, оскільки частина співробітників 
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завжди перебувають у своїх приміщеннях, але інші мають тенденцію рухатися 

протягом тривалого часу. Це було вирішено шляхом забезпечення відносно високої 

ймовірності переміщення протягом більшої частини робочого часу, як можна 

побачити на Рисунку 3.13(б). Ця неоднорідність також проявляється в тривалості 

таких переміщень, яка може варіюватися від 5 хвилин до 60 хвилин. 

 

  

  

 

Рисунок 3.13. Розподіл ймовірностей дій у часі профілю користувача «персонал» 

 

Обідній час, показаний на Рисунку 3.13(в), встановлюється між 13.30 і 15.30, 

оскільки деякі співробітники не можуть залишати свої робочі місця без нагляду 

протягом тривалого періоду часу. Профіль «персонал» має від 30 до 60 хвилин на 

обід. 

Що стосується виходу (Рисунок 3.13(г)), то їх графік змінюється з 16.30 до 

19.30. Такий широкий діапазон пояснюється неоднорідністю ролей персоналу в 
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університеті. 

Кожен профіль користувача також вказує на бажані умови навколишнього 

середовища для досягнення найбільш комфортного сценарію. Зокрема, 

встановлюються значення температури та освітленості. Наразі температура та 

освітленість встановлені на 21◦C і 600 люкс відповідно, і система має на меті 

забезпечити такі умови, як тільки очікується, що людина увійде в будь-яке 

приміщення. У випадку, якщо кімнату ділить багато людей, такі параметри 

розраховуються як середнє значення бажаних значень для різних мешканців, щоб 

забезпечити розумний рівень комфорту для всіх. 

Варто зазначити, що ці моделі поведінки мешканців не були побудовані з 

використанням реальних даних. Дана проблематика навмисне винесена за межі цієї 

роботи. Навпаки, у цьому дисертаційному дослідженні була поставлена мета, щоб 

перевірити, чи прийняття більш інтелектуальних та автоматизованих рішень у 

АСУІБ з використанням цих моделей є ефективним та покращує як споживання 

енергії, так і комфорт мешканців будівлі. 

Режими спрацьовування 

Побудована АСУІБ може запускати автоматичне спрацьовування різних 

елементів будівлі, щоб змінити їх стан, без участі людини. 

На Рисунку 3.14 показані графіки переходів стану для різних елементів 

будівлі, а саме системи ОВК, освітлення та розумних розеток, підключених до 

комп’ютерів. Комп’ютери та системи ОВК можуть бути у станах: «Вимкнено», 

«Призупинено», «Увімкнено», тоді як світло може бути «Вимкненим» або 

«Увімкненим». 
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Рисунок 3.14. Граф переходів станів елементів, над якими встановлено 

контроль 
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Кожна стрілка позначена комбінацією умов, необхідних для виконання 

відповідного переходу стану. Зокрема, були визначені наступні умови: 

- Мешканці – «ЛюдиВсередині» або «Порожньо», щоб визначити, чи є люди 

всередині кімнати чи вона порожня. 

- Вікна – «ВікноВідчинене» або «ВікноЗачинене», щоб визначити, відкрите чи 

закрите вікно. 

- Температура – «ТемператураОК» або «ТемператураНеОК», щоб 

визначити, чи є температура бажаною для мешканців, чи ні. 

- Освітлення – «РівеньОсвітленостіОк», щоб визначити, чи достатньо 

освітленості середовища і чи не потрібне штучне світло. 

- Вхід / Вихід – «Вхід» або «Вихід», щоб передбачити, що хтось увійде в 

кімнату вперше або залишить її до наступного дня. 

- Переміщення – «Залишає» або «Повертається», щоб передбачити, що хтось 

виходить на вулицю або повертається до кімнати після зустрічі чи обіду. 

Дві останні умови залежать від дій мешканців. Завдяки моделям, визначеним 

раніше, АСУІБ здатна передбачити такі дії. Щоб дати АСУІБ час відреагувати та 

підготувати будівлю до мешканців, слід визначити поріг прогнозування. Цей поріг 

дозволяє АСУІБ діяти наперед щодо очікуваних майбутніх дій, але лише до певної 

міри. Значення цього порогу однозначно впливає як на комфорт, так і на 

споживання енергії; саме з цієї причини проводиться оцінка таких впливів у пункті 

3.6, щоб знайти оптимальний компроміс. 

Таким чином, якщо, наприклад, мешканець збирається на обід («Залишає»), 

його комп’ютер призупиняється; і його АСУІБ вмикає знову, якщо очікується, що 

мешканець повернеться («Повертається») незабаром. Було прийнято, що перехід 

між станами комп’ютера займає 5 хвилин. Так само, якщо, наприклад, кімната 

порожня, її світло отримає стан «Вимкнено»; але якщо очікується прибуття 

мешканця («Вхід», або «Повертається»), а освітлення навколишнього середовища 

не знаходиться на необхідному рівні, світло отримує стан «Увімкнено». У цьому 

випадку перехід стану відбувається миттєво. 

Поведінка ОВК дещо відрізняється, оскільки температуру неможливо 
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відрегулювати миттєво. Щоб врахувати цю затримку, АСУІБ оперує трьома 

параметрами, а саме: бажана температура, температура навколишнього 

середовища та поточна температура. Перший – це температура, яку бажають 

мешканці кімнати. Коли в кімнаті увімкнено систему ОВК, температура поступово 

досягає середньої температури, бажаної для людей всередині; навпаки, коли ОВК 

знаходиться у станах «Призупинено» або «Вимкнено», температура має тенденцію 

знижуватись до температури навколишнього середовища. Проектована АСУІБ 

використовує рівняння 3.1 для оновлення температури в кімнаті. На кожному кроці 

моделювання (10 секунд) частка абсолютної різниці між поточною та бажаною 

температурою або віднімається, або додається до поточної температури. 

Коефіцієнт F змінюється залежно від стану ОВК. Якщо стан ОВК «Увімкнено», 

температура змінюється зі швидкістю F = 1%, доки не буде досягнуто бажаної 

температури. Якщо ОВК перебуває в стані «Призупинено» або «Вимкнено», 

температура змінюється зі швидкістю F = 0,25% або F = 0,5% відповідно, доки не 

буде досягнута температура навколишнього середовища. 

 

| { / } |нова поточна поточнаT Fбажана навколи TшняT T       (3.1) 

 

3.5.3 Показники (метрики) 

Двома основними показниками, які розглядаються в дисертаційному 

досліджені, є загальне споживання енергії будівлі та комфорт мешканців. 

Наступний аналіз спрямований на більш детальне визначення таких показників. 

Споживання енергії 

В рамках дослідження вважається, що енергоспоживання будівлі залежить 

від систем ОВК, освітлення та ПК. Енергія, споживана WSN, також може бути 

врахована. Однак WSN вважається фіксованим і незмінним, і, отже, його 

споживання є постійним, і для розрахунків ним було знехтувано. У Таблиці 3.3 

показана потужність, споживана трьома елементами залежно від їх станів. Таким 

чином, загальне енергоспоживання розраховується відповідно до стану цих 

елементів та їх енергоспоживання за весь час моделювання (1 добу). 
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Таблиця 3.3. Споживання (в Вт/год) елементами Системи в залежності від їх 

стану 

 

Пристрій Вимкнено Призупинено Увімкнено 

ОВК 0 800 1500 

Світло 0 - 200 

ПК 0 50 350 

 

Комфорт 

Визначення комфорту широко досліджувалося в літературі, і було 

запропоновано багато різних формулювань. Багато авторів погоджуються вважати 

тепловий комфорт найважливішим параметром. Однак, оскільки дослідження 

ставить на меті автоматизувати деякі елементи в інтелектуальній будівлі відповідно 

до очікуваних дій мешканців, виникає потреба включити адекватність цієї 

автоматизації до формулювання. Тому в рамках даного дослідження визначення 

комфорту агрегує кілька значень з їх належним зважуванням. Зокрема, 

враховуються тепловий, світловий і приладний комфорт. 

Температурний комфорт має на увазі абсолютну різницю між бажаною 

температурою та поточною [154]. Бажана температура встановлюється на 21◦C, і 

система має на меті забезпечити такий стан, коли очікується, що людина увійде в 

будь-яке приміщення. У випадку, якщо кімнату ділить багато людей, параметри 

розраховуються як середнє значення бажаних значень для різних мешканців, щоб 

забезпечити розумний рівень комфорту для всіх. На Рисунку 3.15(а) показана 

модель, яка використовується для оцінки теплового комфорту. Варто зазначити, що 

коли бажані та поточні значення сильно відрізняються (4-6 ◦C), показник комфорту 

стає дуже низьким (нижче 20%). Однак невеликі перепади (менше або близько 1 

◦C) переносяться краще, з комфортом, близьким до 100%. Таким чином, досягнення 

максимального комфорту може вимагати значного додаткового споживання енергії 

і може бути непотрібним. 

Так само, світловий комфорт означає абсолютну різницю між бажаною і 
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поточною освітленістю приміщення [155, 156]. На Рисунку 3.15(б) показана 

використана модель освітленості. Бажана яскравість встановлюється на 600 люкс, 

і, знову ж таки, система прагне забезпечити таке значення, як тільки очікується, що 

людина увійде в будь-яку кімнату. Що стосується порівняння з випадком 

температури, то модель яскравості показує комфорт, близький до 100%, якщо 

різниця між бажаним і поточним значенням невелика (близько 200 люкс) і стає 

дуже низьким (комфорт близький до 0), якщо різниця перевищує 400 люкс. 

 

    

 

Рисунок 3.15. Графік відсотку комфорту для абсолютної різниці між поточним і 

цільовим значенням 

 

Нарешті, комфорт готовності пристрою пов’язаний із швидким доступом до 

пристроїв користувачами усередині приміщення. Наприклад, комп’ютери повинні 

бути повністю працездатними, коли в кімнату входить мешканець, замість того, 

щоб бути вимкненими та вмикатися вручну. Для цього випадку цифра не наведена, 

оскільки комфорт готовності пристрою слідує булевій тенденції: коли комп’ютер 

увімкнений і готовий до використання, комфорт максимальний, тоді як у всіх 

інших випадках (вимкнений, призупинений або перехід з одного стану до іншого) 

він дорівнює 0. 
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0.57 0.38 0.05температури пристроївосвітленняC C C C         (3.2) 

 

Формулювання загального комфорту для мешканців наведено у рівнянні 3.2.  

Загальний комфорт С складається із описаних вище складових  з урахуванням 

питомої ваги кожного з них. 

Будівля 

Будівля, яка моделюється, є важливим аспектом АСУІБ. Будівлі зазвичай 

поділяються на кімнати, кожна з яких містить ряд пристроїв, з якими взаємодіють 

мешканці. Для нашого дослідження будівля розділена на кімнати трьох різних 

типів, а саме адміністративні, конференц-зали та аудиторії. Адміністративні 

кімнати – це окремі локації, які викладачі використовують, поки вони не 

перебувають на нараді чи не читають лекції; кімнати для переговорів визначені як 

спільні локації для проведення зустрічей або переговорів; аудиторії – це більші 

локації за розміром, де викладачі читають свої лекції групі студентів. 

У Таблиці 3.4 наведено різні типи приміщень, які містить будівля. Конкретно 

для кожного типу приміщень визначається кількість систем ОВК, освітлення та 

комп’ютерів. 

 

Таблиця 3.4. Опис окремих типів приміщень та кількість елементів 

моніторингу, які містяться в кожному з них 

 

Опис локації 
(приміщення) 

ОВК Система 
освітлення 

ПК 

Кімната 
викладача 

1 1 
3 

Кімната для 
зустрічей 

1 1 
2 

Аудиторія 1 1 20 

 

Всі зазначені в таблиці елементи керуються в автоматичному режимі АСУІБ 

і не потребують втручання мешканців інтелектуальної будівлі. 

Як видно з наведених даних, ОВК і освітлення є єдиними елементами, 
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присутніми в кожній кімнаті і використовуються всіма мешканцями одночасно. 

Навпаки, комп’ютери визначаються як окремі компоненти, які одночасно може 

використовувати лише одна людина. У випадку, якщо студент заходить до кімнати, 

де немає доступного комп’ютера, він повинен чекати, поки той не стане доступним. 

3.5.4 Експлуатація 

У цьому пункті представлена абстрактна реалізація етапу експлуатації 

АСУІБ. Тобто фаза, на якій АСУІБ використовує дані з вищезгаданих моделей і 

сенсорів для розвитку, взаємодії та введення в дію елементів будівлі для 

досягнення оптимального сценарію за поточними розглянутими показниками. 

На цьому етапі АСУІБ контролює споживання енергії та комфорт кожного 

мешканця. Після завершення моделювання з’являється можливість вивчити та 

зрозуміти компроміс, який існує між цими двома показниками залежно від 

використовуваного порогу прогнозування. 

Алгоритм 5 (Рисунок 3.16) показує точку входу для моделювання. Вхідні дані 

алгоритму представлені набором приміщень з усією необхідною інформацією, що 

вже визначена, наприклад, тип приміщення, кількість сенсорів всередині кожного 

або тип сенсорів. 

Повторюваність моделювання гарантується збереженням всієї необхідної 

інформації в незалежних базах даних. Таким чином, перед запуском моделювання 

ініціалізується набір баз даних. Конкретно існують такі бази даних: 

- БД «Будівлі». Зберігає конструкцію будівлі в кімнатах. Кожна кімната 

визначається як кількість сенсорів за типом, а також кількість присутніх об’єктів. 

Суб’єктом можуть бути: двері, вікно, комп’ютер, ОВК, лампа тощо. 

- БД «Мешканці». Зберігає імена та профілі кожної людини, яка може увійти 

в будівлю під час симуляції. 

- БД «Події». Після запуску моделювання всі рухи, виконані людьми, 

зберігаються, щоб точно імітувати таку поведінку в майбутньому. 

- БД «Комфорт». Зберігає еволюцію комфорту кожного мешканця. 
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Початок

Вводимо:

rooms: кількість кімнат за типом

Databases = 0

Buildings = 0

Peoples = 0

SimulationM ode

BaseSimulation()

Вивід:
Result

Кінець

Ініціалізація БД:

Databases = InitialiseDBs(settings)

Ініціалізація БД «Будівлі»
BuildinG = 

Ініціалізація БД «Мешканці»

SmartSimulation()

RepeatSimulation()

Case 1

Case 2

Case 3

 

 

Рисунок 3.16. Алгоритм 5. АСУІБ(приміщення) 

 

Таким чином, перед початком моделювання вищезгадані бази даних 

ініціалізуються і зчитуються необхідні параметри. Зокрема, дані про будівлю та 

людей зчитуються з відповідних баз даних. Потім ініціалізується менеджер або 
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контролер, який відповідає за процес прийняття рішень, а також за моніторинг 

показників. Зокрема, споживання енергії та комфорт мешканців. 

Наразі менеджер приймає два окремих сценарії виконання, а саме базовий і 

інтелектуальний. Базовий сценарій намагається якомога ближче імітувати 

поведінку будівельних елементів, коли немає автоматизації. Зокрема, 

розглядаються такі особливості поведінки будівельних елементів: 

- Система ОВК. Підтримується протягом усього періоду робочого дня, який 

триває з 7:00 до 19:00.  

- Світло. Увімкнене, поки хтось є в кімнаті, вимикається з ймовірністю 50%, 

коли мешканці залишають кімнату (на зустріч чи обід), і вимикається в кінці 

робочого дня.  

- Комп'ютери. Вмикаються, коли користувач входить до кімнати, 

вимикаються з імовірністю 50%, коли користувач залишає кімнату, і вимикаються 

в кінці робочого дня.  

Стосовно інтелектуального режиму спрацьовування та поведінка елементів 

пояснюється в пункті 3.5.2. 

Алгоритм 6 (Рисунок 3.17) показує фактичні кроки моделювання незалежно 

від заданого режиму моделювання. Моделювання враховує повну добу тривалістю 

24 години. Симуляція розділена на кроки по 10 секунд, тобто день представлений 

8640 кроками. На кожному кроці моделювання розглядає поточний стан будівлі та 

перевіряє, чи очікується дія мешканця в найближчому майбутньому, тобто в межах 

вікна прогнозування порогу, введеного в пункті 3.5. 
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Початок

Вводимо:

Manager: контролер даних

Building.UpdateConsumption()

Вивід:
Result

Кінець

Так

Ні

 

 

Рисунок 3.17. Алгоритм 6.  Моделювання (Менеджер, Будівля) 

 

Наприклад, якщо враховується поріг у 150 кроків, АСУІБ перевіряє, чи 

ймовірна дія протягом наступних 25 хвилин відповідно до моделей поведінки 

мешканця. Отже, якщо очікується, що мешканець увійде в порожню кімнату, 

система діє відповідно, вмикаючи ОВК заздалегідь, так що кімната отримує бажану 

температуру, коли мешканець приходить. Для цього симулятор спочатку оновлює 

дії мешканців. На наступному кроці комфорт розраховується та зберігається у 

вищезгаданій базі даних комфорту. Після оновлення даних про мешканців можна 

запустити правила прийняття рішень у будівлі, щоб перевірити, чи можна змінити 
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статус внутрішніх елементів для оптимізації показників. Наступним кроком, 

споживання енергії оновлюється та зберігається. 

3.6 Оцінка результатів симуляції побудови АСУІБ у приміщенні 

університету 

У цьому пункті представлено оцінку АСУІБ з характеристиками та 

параметрами, описаними раніше. Через підвищену вартість розгортання та 

тестування попередніх результатів у реальному сценарії було вирішено 

змоделювати еволюцію будівлі, щоб побачити, чи дозволяє моніторинг внутрішніх 

елементів запровадити розумніші правила для зменшення енергії споживання та 

комфорту мешканців. 

Щоб створити сценарії моделювання, наближені до реальності, було 

створено профілі середовища для показників температури, вологості та 

освітленості. Крім того, профілі користувачів визначаються окремо залежно від 

ролі різних мешканців. Дії, які імітують рух мешканців усередині будівлі, 

моделюються як розподіли ймовірностей у часі. Крім того, було введено пороговий 

параметр прогнозування (СМАРТ – градації від 0 до 150 «кроків», при тривалості 

1 кроку – 10 сек.), який визначає часове вікно, з яким АСУІБ здатна передбачати 

майбутні дії. 

Симуляції були розділені на три різні сценарії, щоб зрозуміти та визначити, 

які планування будівлі та кількість мешканців мають найкращі показники та 

отримують переваги від покращення будівлі за допомогою інтелектуальних 

можливостей. Зокрема, розглянуто три моделювання. 

У підпункті 3.6.1 наведено результати роботи АСУІБ у будівлі, яка 

складається в основному з адміністративних локацій (кімнат), з викладачами, як 

основним джерелом подій. Підпункти 3.6.2 та 3.6.3 описують результати роботи 

АСУІБ у будівлі, яка складається з аудиторій та кількох адміністративних локацій. 

Однак перше моделювання виконується з великою кількістю студентів, тоді як 

останнє містить меншу кількість людей. Ця диференціація оцінюється, щоб 

перевірити вплив мешканців за однакових будівельних умов. 
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Результати трьох симуляцій відображають порівняння щоденного 

споживання енергії між базовими та особливими пороговими значеннями 

інтелектуального прогнозування, а також загальне порівняння споживання енергії. 

Середній (за показником) комфорт мешканців також зображено, щоб перевірити 

мінімально необхідний розумний поріг, який перевищує комфорт базового 

випадку. Нарешті, показано порівняння успішності. Цей показник успіху 

пов’язаний із статусом кімнати, коли людина входить. Успішним вважається, коли 

приміщення знаходиться в бажаному стані, попередньо визначеному мешканцем. 

Бажані умови навколишнього середовища для мешканців встановлені на 

21◦C і 600 люкс, як зазначено раніше в пункті 3.5.2. 

3.6.1 Моделювання №1 

Це моделювання характеризується специфікацією макета будівлі, яка в 

основному складається з адміністративних локацій, з невеликою кількістю 

конференц-залів і аудиторій. Таблиця 3.5 визначає параметри, які 

використовуються для специфікації планування будівлі та кількості мешканців 

кожного типу. 

 

Таблиця 3.5. Конструкція будівлі (кількість локацій за типами) та 

кількість мешканців для моделювання №1 

 

Опис локації 
(приміщення) 

Кількість Мешканці Кількість 

Кімната 
викладача 

40 Викладачі 
150 

Кімната для 
зустрічей 

5 Студенти 
60 

Аудиторія 15 Персонал 10 

 

На Рисунку 3.18 зображено еволюцію щоденного споживання енергії для 

базового випадку та для окремих випадків інтелектуального порогового значення. 

Значення енергоспоживання відбираються кожні 5 хвилин і зображені лише години 

роботи з 7 ранку до 19 вечора, оскільки решту дня будівля залишається закритою. 
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Рисунок 3.18. Еволюція щоденного споживання енергії для базових і 

інтелектуальних порогових сценаріїв для моделювання №1 

 

Як бачимо, базовий варіант стартує з високим споживанням енергії в 

основному за рахунок вмикання системи ОВК. Така тенденція зберігається до 

полудня, коли кімнати спустошуються і можуть бути виконані дії з внутрішніми 

елементами, щоб зменшити марні витрати. Коли мешканці повертаються після 

обіду, споживання енергії на короткий проміжок часу зростає і повільно починає 

зменшуватися до закінчення робочого часу, коли вся система відключається, а 

споживання енергії є незначним. 

Що стосується інтелектуально-порогових випадків, то можна помітити, що 

всі вони мають схожу тенденцію. Зокрема, завдяки можливості індивідуального 

ввімкнення систем ОВК початкове споживання енергії залишається низьким, і воно 

продовжує зростати, поки всі мешканці не перебувають всередині будівлі. Під час 

ранкової роботи видно, що споживання енергії різко змінюється відносно до  

базового варіанту, завдяки можливості вимкнути систему ОВК після звільнення 

приміщення. Така сама причина і у високого декременту в обідні години. 

Незважаючи на те, що в другій половині дня спостерігається приріст, енергією 
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оптимально керують, поки мешканці виходять, а наприкінці робочого періоду лише 

деякі пристрої сприяють споживаній енергії. 

Основна відмінність інтелектуальних кейсів полягає в початковому 

споживанні енергії. Зі збільшенням порогу зростає і початкове споживання. 

Оскільки будівля може передбачати дії раніше, спрацьовування внутрішніх 

елементів для забезпечення сценаріїв комфорту можна виконати заздалегідь, і, 

таким чином, елементи починають споживати енергію наперед. 

 

Таблиця 3.6. Загальні значення енергоспоживання, середній комфорт 

мешканців та рівень успішності в кімнаті для моделювання №1 

 

Поріг 
спрацювання 

Споживання 
енергії, кВт 

«Середній» 
комфорт, % 

Рівень успішності 
рішення, % 

Базовий 1464,57 92,86 78,34 

Смарт 0 848,62 89,68 90,69 

Смарт 50 943,77 92,28 91,95 

Смарт 80 983,71 93,34 92,47 

Смарт 100 993,89 94,08 92,74 

Смарт 120 1044,68 94,36 93,06 

Смарт 150 1054,77 94,98 93,19 
 

Таблиця 3.6 підсумовує загальні значення показників, отримані для різних 

випадків споживання енергії, середнього комфорту мешканців та показника 

успішності вирішення поставленої мети для заданого приміщення. На Рисунку 3.19 

зображені графіки для табличних значень, щоб отримані висновки були чіткими та 

наглядними. 

Зокрема, на Рисунку 3.19 (а) зображено загальне споживання енергії для 

базового кейсу та кейсів «Смарт 0 -150». Як видно, інтелектуальне споживання 

енергії збільшується зі збільшенням порогового значення, і воно завжди 

підтримується нижче базового. У підсумку, оптимізація внутрішніх елементів, 

незважаючи на використовуваний поріг, завжди забезпечує кращі результати 

споживання. 
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Аналогічно, на Рисунку 3.19(б) детально наведено середній комфорт 

мешканців для бази та кейсів «Смарт 0 -150». Використовуючи невеликий поріг 

передбачення (нижче 50), АСУІБ не може забезпечити кращий комфорт, ніж 

базовий варіант. Базовий варіант забезпечує майже 93%, тоді як розумний поріг 

нижче 50 може досягати лише 92,28%. Однак із збільшенням порога комфорт 

мешканців перевищує базовий варіант, досягаючи майже 95% комфорту з 

максимальним порогом передбачення. 

 

    

 

 

Рисунок 3.19. Порівняння споживання енергії, комфорту та успіху розробленого 

сценарію між інтелектуальними і базовим сценаріями для моделювання №1 

 

Нарешті, на Рисунку 3.19(в) представлено порівняння між показником 

успішного виконання для базового кейса та кейсів «Смарт 0 -150». Слід нагадати, 

що показник успішності виконання сценарію відповідає кількості разів, коли кожна 
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кімната налаштовується на бажані умови після того, як входить мешканець. Цей 

показник частково пов’язаний з комфортом. У той час як перший може 

розглядатися як булева змінна, другий обчислює фактичний комфорт мешканця під 

час входу. Як можливо побачити, успіх зростає із збільшенням порогу, з 90,69% до 

максимуму 93,19%, і він завжди залишається вище 78,34% від базового варіанту. 

Варто відзначити великий розрив (12-15%) між базовим кейсом і кейсами «Смарт 

0 -150». 

3.6.2 Моделювання №2 

Це моделювання характеризується специфікацією макета будівлі, яка в 

основному складається з аудиторій, з невеликою кількістю конференц-залів та 

адміністративних локацій. Таблиця 3.7 визначає параметри, які використовуються 

для специфікації планування будівлі та кількості мешканців кожного типу. Крім 

того, кількість мешканців була збільшена в порівнянні з першим моделюванням. 

 

Таблиця 3.7. Конструкція будівлі (кількість локацій за типами) та 

кількість мешканців для моделювання №2 

 

Опис локації 
(приміщення) 

Кількість Мешканці Кількість 

Кімната 
викладача 

5 Викладачі 
20 

Кімната для 
зустрічей 

2 Студенти 
400 

Аудиторія 40 Персонал 5 

 

Як видно, кількість мешканців збільшується, а студенти становлять основне 

«джерело» мешканців. Таке рішення має на меті перевірити, чи дозволяє модель з 

великою кількістю мешканців створювати невеликий «запас міцності» АСУІБ, по 

відношенню до базового варіанту. 
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Рисунок 3.20. Еволюція щоденного споживання енергії для базових і 

інтелектуальних порогових сценаріїв для моделювання №2 

 

На Рисунку 3.20 зображено еволюцію щоденного споживання енергії для 

базового варіанту та різних інтелектуальних порогових сценаріїв. На відміну від 

моделювання № 1, відмінності між базовим і розумним варіантом АСУІБ майже 

відсутні. Присутність великої кількості мешканців змушує АСУІБ підтримувати 

елементи системи забезпечення комфорту постійно увімкненими через постійний 

потік людей. Тобто не існує періодів часу, в які кімнати порожніють. Таким чином, 

можна помітити, що вранці інтелектуальні сценарії поводяться однаково або навіть 

гірше, ніж базовий варіант. Однак у другій половині дня, коли кімнати починають 

вивільнятися, інтелектуальні сценарії дозволяють заощадити енергію за рахунок 

можливості індивідуального вимкнення системи ОВК та гарантії вимкнення світла 

та комп’ютерів. 
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Таблиця 3.8. Загальні значення енергоспоживання, середній комфорт 

мешканців та рівень успішності в кімнаті для моделювання №2 

 

Поріг 
спрацювання 

Споживання 
енергії, кВт 

«Середній» 
комфорт, % 

Рівень успішності 
рішення, % 

Базовий 1841,09 93,97 87,47 

Смарт 0 1589,78 91,90 92,44 

Смарт 50 1702,97 93,98 93,84 

Смарт 80 1783,62 94,88 93,97 

Смарт 100 1795,23 95,61 94,47 

Смарт 120 1857,46 96,16 94,97 

Смарт150 1862,25 96,63 95,33 

 

Так само, як і моделювання №1, у таблиці 3.8 підсумовуються загальні 

значення показників, отримані для різних випадків споживання енергії, середнього 

комфорту мешканців та успішності. 

На Рисунку 3.21(a) зображено загальне споживання енергії для базового та 

інтелектуальних порогових випадків. Як видно, і, на відміну від моделювання №1, 

споживання енергії у інтелектуальних сценаріях перевищує базовий випадок для 

порогових значень. Через те, що будівля переповнена, АСУІБ завжди підтримує 

внутрішні елементи забезпечення комфорту увімкненими. Більше того, коли 

кімната вивільняється, високі пороги прогнозування визначають майбутні дії і 

замість того, щоб вимикати пристрої, вони залишають їх увімкненими для 

забезпечення бажаних умов для майбутніх мешканців. Це головна причина, чому 

високі інтелектуальні порогові значення пропонують вищі витрати енергії, ніж 

базовий варіант. 
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Рисунок 3.21. Порівняння споживання енергії, комфорту та успіху розробленого 

сценарію між інтелектуальними і базовим сценаріями для моделювання №2 

 

Середній комфорт мешканців, показаний на рисунку 3.21(б), відповідає 

тенденції та дуже схожій на моделювання №1; низькі пороги прогнозування не 

забезпечують кращого комфорту, ніж базовий варіант. Зокрема, «Смарт 50» 

технічно забезпечує такий же комфорт, як і 93,98% у базовому прорахунку. Зі 

збільшенням порогу інтелектуальні сценарії перевершують базовий комфорт, 

досягаючи максимального рівня комфорту в 96,63%. 

Що стосується показника успішності, наведеного на Рисунку 3.21(в), то 

можна помітити, що інтелектуальні сценарії завжди мають більше кімнат у 

«підготовленому» статусі, завдяки можливості передбачати дії мешканців. Однак, 

стає зрозумілим, що через велику кількість мешканців різниця між базовою та 

інтелектуальною кривими була зменшена відносно моделювання №1. Зокрема, 
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базовий варіант досягає 87%, тоді як інтелектуальні сценарії коливаються від 93% 

до 95%, з розривом лише 5-8%. 

3.6.3 Моделювання №3 

Це моделювання характеризується специфікацією макета будівлі, яка в 

основному складається з аудиторій, з невеликою кількістю конференц-залів та 

адміністративних локацій. Таблиця 3.9 визначає параметри, які використовуються 

для специфікації планування будівлі та кількості мешканців кожного типу. 

 

Таблиця 3.9. Конструкція будівлі (кількість локацій за типами) та 

кількість мешканців для моделювання №3 

 

Опис локації 
(приміщення) 

Кількість Мешканці Кількість 

Кімната 
викладача 

5 Викладачі 
10 

Кімната для 
зустрічей 

2 Студенти 
100 

Аудиторія 40 Персонал 5 

 

Як видно, різниця між цією симуляцією та моделюванням №2 полягає в 

кількості мешканців. Ця зміна виконується для того, щоб перевірити, чи 

змінюються відстежувані показники залежно від кількості мешканців. 

  



191 

 

 

Рисунок 3.22. Еволюція щоденного споживання енергії для базових і 

інтелектуальних порогових сценаріїв для моделювання №3 

 

На Рисунку 3.22 зображено еволюцію щоденного споживання енергії для базового 

варіанту та різних інтелектуальних сценаріїв. Так само, як і моделювання №1, 

розрив між базовим і інтелектуальних сценарієм вранці підтримується на низькому 

рівні. Незважаючи на це, інтелектуальні сценарії гарантують менше споживання 

енергії. Навіть у будівлі з багатьма аудиторіями можна помітити, що АСУІБ здатна 

оптимізувати ресурси під час обіду та вдень.  

Підсумовуючи усе вищенаведене слід визнати що цей сценарій дає дуже 

схожі результати з моделюванням №1, що дозволяє зробити висновок, що макет 

будівлі має менший вплив, ніж фактична кількість мешканців та їх переміщення 

або інші дії. 

Як і в попередніх моделях, у Таблиці 3.10 підсумовуються загальні значення 

показників, отримані для різних випадків споживання енергії, середнього 

комфорту мешканців та рівня успішності підготовки приміщення відповідно до 

заданих вимог до приходу мешканців. 
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Таблиця 3.10. Загальні значення енергоспоживання, середній комфорт 

мешканців та рівень успішності в кімнаті для моделювання №3 

 

Поріг 
спрацювання 

Споживання 
енергії, кВт 

«Середній» 
комфорт, % 

Рівень успішності 
рішення, % 

Базовий 1138,01 92,78 75,85 

Смарт 0 661,38 89,14 91,33 

Смарт 50 716,18 91,60 91,98 

Смарт 80 732,29 93,19 92,48 

Смарт 100 732,64 93,95 92,96 

Смарт 120 790,99 95,23 93,04 

Смарт150 795,16 95,82 93,40 

 

На Рисунку 3.23(a) зображено загальну еволюцію споживання енергії для 

базового розрахунку та різних інтелектуальних сценаріїв. Подібно до моделювання 

№1, інтелектуальне споживання енергії завжди нижче базового варіанту. 

Графік комфорту, показаний на Рисунку 3.23(б), демонструє дуже подібну 

тенденцію до симуляції №1. Для різних інтелектуальних сценаріїв нижче «Смарт 

50» комфорт не може досягнути 92,78% (значення базового варіанту), а лише 

створити показник 91,60% комфорту. Зі збільшенням порогу відмітка базового 

варіанту налаштувань перевищується, і різні інтелектуальні сценарії можуть 

забезпечити комфорт до 95,82%. 
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Рисунок 3.23. Порівняння споживання енергії, комфорту та успіху розробленого 

сценарію між інтелектуальними і базовим сценаріями для моделювання №3 

 

Що стосується показника успіху, представленого на Рисунку 3.23(в), різних 

інтелектуальні сценарії дозволяють збільшити показник успіху до 93,40%, що 

значно випереджає 75,85%, досягнутих у базовому випадку. Крім того, варто 

зазначити, що це моделювання забезпечує максимальний розрив (15-18%) між 

базовим і інтелектуальним розрахунком. В основному це пов’язано з великою 

кількістю аудиторій у будівлі. Оскільки в аудиторіях багато людей, інтелектуальне 

прогнозування АСУІБ дозволяє підтримувати внутрішні елементи завжди в 

бажаному стані. 
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3.7 Побудова тестового стенду АСУІБ в лабораторії Державного 

Університету Телекомунікацій 

В рамках даного дослідження було прийнято рішення щодо повторного 

відтворення моделі АСУІБ у лабораторії Державного Університету 

Телекомунікацій (ДУТ). 

Зазначене відтворення буде виконано за спрощеною схемою та має на меті дві цілі: 

- Повторно підтвердити результати дисертаційного дослідження. 

- Завдяки більш спрощеній побудові надати студентам ДУТ можливість 

отримати практичні навички з проектування та реалізації АСУІБ. 

Перед фактичною побудовою тестового стенду діючої локальної АСУІБ було 

встановлено ряд задач, які необхідно вирішити створюючи такий стенд. Задачі 

обирались виходячи с наявного обладнання лінійки «CLAP», обладнання та 

програмного забезпечення яке можливо інтегрувати з «CLAP». Для спрощення 

побудови АСУІБ було обрано не повний перелік підсистем і компонентів, 

розглянутих у Розділі 1 даного дослідження, оскільки це в значній мірі 

ускладнювало б реалізацію стенду та частково виходило б за рамки даного 

дисертаційного дослідження. 

Задачі для реалізації 

Перелік задач, поставлених для реалізації у стенді АСУІБ: 

- автоматизація перекриття води у разі виявлення затоплення; 

- відключення вентиляції та кондиціонування у разі пожежі; 

- створення сповіщень про надзвичайні події; 

- підтримка оптимальної температури та вологості за допомогою ОВК ( 

кондиціювання, тепла підлога, опалення); 

- керування освітленням (штори, світло); 

- реалізація економії електроенергії; 

- реалізація локального варіанту АСУІБ. Ця задача обумовлює роботу 

Системи на локальному сервері, без застосування «хмарної» архітектури, яка 

описана у пункті 3.2, для спрощення виконання поставленого завдання. 
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Бекенд  

У якості бекенд-рішення для побудови стенду було обрано платформу Node-

RED, так як вона надає безліч готових інтеграцій з різними протоколами, є 

безкоштовною (що важливо для освітніх програм) і дає можливість написання 

логіки автоматизації прямо на JavaScript у браузері без перекомпіляції. У Node-

RED доволі простий механізм налагоджування сценаріїв з використанням debug та 

inject. На Рисунку 3.24 зображено вікно редагування сценаріїв Node-RED. 

 

 

 

Рисунок 3.24. Вікно редагування сценаріїв Node-RED 

 

Node-RED використовує NodeJS у якості ядра, тому вся решта сценарної 

«обв’язки» була написана теж у ньому. Node-RED – це лише редактор сценаріїв та 

інтегратор різних протоколів. Фронтенд частина управління — як, наприклад, 

Home Assistant — у нього відсутня. Є кілька плагінів, які додають можливість 

керування пристроями з браузера, але вони не дуже зручні в налаштуванні та 

вимагають писати код також у браузері (node-red-dashboard). 

У рамках реалізації АСУІБ було вирішено, що кожний оброблюваний потік 

(flow) буде автономним і увесь обмін даними між різними flow відбувається через 
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MQTT. Також існує можливість перенести навантажені flow на окремий сервер для 

розподіленої обробки. 

Протоколи спілкування з кінцевими пристроями 

Для реалізації стенду та на дотримання Розділів 2 та 3 даного дослідження 

було обрано бездротову технологію зв’язку та пристрої які відповідають технічним 

вимогам до АСУІБ та підтримують бездротовий зв’язок. 

В системі використовуються реле керування, щоб залишити фізичні кнопки 

з однієї серії з розетками. Фізичні кнопки потрібні як  для прямого управління, так 

і на випадок виходу з ладу центрального контролера.  

На момент реалізації системи найбільш повною колекцією необхідних 

пристроїв мала технологія Z-Wave. У різних країнах Z-Wave використовує різну 

частоту роботи, в Україні можна офіційно використовувати частоту 869 МГц.  

На додаток до Z-Wave у системі використовується IR-модуль BroadLink та 

Modbus TCP. 

Для інтеграції Z-Wave у Node-RED було використано C++ бібліотеку 

OpenZWave та node-red-contrib-openzwave. Обробка подій протоколу Z-Wave 

відображена на Рисунку 3.25 

 

 

 

Рисунок 3.25. Обробка подій Z-Wave 
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Для інтеграції протоколу Modbus було обрано node-red-contrib-modbus, для 

управління BroadLink - node-red-contrib-broadlink-control. 

Бази даних 

Основною базою даних АСУІБ було обрано MongoDB: в неї заносяться 

поточні показання з сенсорів і кінцевих пристроїв, в ній зберігаються IR-коди для 

кондиціонерів і мультимедіа. 

У якості для зберігання часових рядів використовується InfluxDB. За цими 

даними можна переглянути графіки вологості, температури, побудувати будь-які 

угруповання. На Рисунку 3.26 зображено графічний звіт на підставі збережених 

даних у InfluxDB. 

 

 

 

Рисунок 3.26. Показання температури на вулиці протягом місяця 

 

Фронтенд 

Фронтендовою частиною являється створений групою київських розробників 

мобільний застосунок «CLAP User Application». Вихідні дані та програмний код не 

внесено до даного дисертаційного дослідження з комерційних мотивів. 

Під час роботи з панеллю керування (Dashboard) використовуються дві 

допоміжні системи: 

- MQTT-сервер на основі aedes; 

- авторизаційний сервер. 

Авторизаційний сервер видає JWT-токен за логіном та паролем або за 

приналежністю до локальної мережі, після чого MQTT-сервер перевіряє цей токен 

при кожній відправці або отриманні повідомлення для застосунка користувача. На 

Рисунку 3.27 зображено приклад робочого поля мобільного застосунка. 
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На панелі адміністрування можна додавати та видаляти пристрої, 

налаштовувати їх параметри та асоціації. 

На сторінці «Сценарії» можна додавати нові моделі поведінки АСУІБ та 

комбінувати їх. 

 

 

 

Рисунок 3.27. Приклад робочих віджетів у застосунку «CLAP User Application» 

 

З програмної точки зору кожен пристрій є окремим модулем, який через 

інтерфейс (Typescript) заводиться в систему. Це дає досить легку розширюваність 

та просту інтеграцію нових пристроїв на Dashboard. 

Устаткування 

У якості центрального контролера АСУІБ було використано CLAP «HUB 

PRO CLH-2114» на базі TI CC2640R2L, на якому розгорнуто Ubuntu Server.  

У якості пульта керування АСУІБ використовується Android планшет, який 

було модифіковано за підприємстві «SUNSOAR» (Китай) та Android - смартфон з 

встановленим мобільним застосунком. 
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Рисунок 3.28. Пульт керування АСУІБ 

 

Кліматична система 

Для підтримки комфортного клімату у системі використовується: 

- Електричний підігрів підлоги у трьох зонах. 

- Кондиціювання приміщень. 

- Зволожувачі повітря. 

- Центральне опалення. 

Кондиціювання 

У Системі передбачено кілька кондиціонерів з режимами охолодження та 

обігріву. Існуючі у Системі кондиціонери управляються лише за IR. Тому було 

додано пульт керування Broadlink RM Mini3. 

Якщо використовувати нативну програму, то цей пульт буде підключатися 

до китайських серверів, тому всі команди з налаштування та управління 

передаються безпосередньо з Node-RED за допомогою модуля node-red-contrib-

broadlink-control. 
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Оскільки чистих IR-кодів для кондиціонерів знайдено не було, а пульт 

передає весь стан повністю (обороти, режим, температура) - всі можливі стани для 

обігріву та охолодження були скопійовані з пульта кондиціонера за допомогою 

Broadlink до бази даних. Чистих команд для включення та відключення теж не 

знайшлося. 

 

 

 

Рисунок 3.29. Схема керування кондиціонерами виконаний у NODE-RED 

 

Сценарій відтворений на Рисунку 3.29 перевіряє погоду на вулиці і, якщо 

значення допустимі (більше −7 °C), включає кондиціонер на обігрів або 

охолодження — залежно від часу доби та температури у приміщенні. Зняття 

показань датчика температури відбувається щогодини. 

Якщо з приміщення всі пішли, кондиціонери вимикаються. Якщо нікого 

немає і температура занадто висока або низька, але батареї опалення ще не 

включені, відбувається 15-хвилинне охолодження або підігрів кожну годину для 

підтримки клімату в приміщенні. 
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Керування теплою підлогою 

У АСУІБ є три контури електричного підігріву підлоги. Керуються вони за 

допомогою трьох CLAP «THERMOSTAT CLTH-2048». 

 

 

 

Рисунок 3.30. CLAP «THERMOSTAT CLTH-2048» 

 

Термостат дозволяє налаштувати різні параметри опору під різні типи 

нагрівальних елементів, має захист від дітей, два режими нагрівання, що 

зберігаються, та інші дрібні налаштування. 

У холодну пору року температура підлоги виставляється на 1 °С більше 

літньої. Коли в приміщенні нікого немає, а також вночі тепла підлога 

відключається для економії електроенергії і включається або вранці, або як тільки 

хтось зайде до приміщення. На Рисунку 3.31 зображено сценарій керування теплою 

підлогою. 
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Рисунок 3.31. Сценарій управління теплою підлогою у NODE-RED 

 

Центральне опалення 

Для подолання задачі по керуванню опаленням у АСУІБ, було вирішено 

поставити на кожну батарею опалювання терморегулятор CLAP 

«THERMOVALVE CLTV-1950» (Рисунок 3.32). 

 

 

 

Рисунок 3.32.Терморегулятор CLAP «THERMOVALVE CLTV-1950» 
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Цей терморегулятор працює від двох пальчикових батарей за протоколом 

«Morion». Максимальний строк отримання живлення від комплекту батарей – 4 

роки. Максимальна температура, яка виставляється, — 28 °C. Датчик температури 

вбудовано у корпус терморегулятора, а похибка його вимірювань (завдяки 

близькості до опалювального приладу) врахована у формулі PID - регулятора . 

У літню пору терморегулятор завжди в положенні «відкрито» і робить повне 

закриття клапану раз на два тижні, щоб шток не «закис». Перед початком 

опалювального сезону перевіряється середня температура на вулиці за два тижні, і 

якщо вона нижча за 10 °C, терморегулятори переходять у режим обігріву. Якщо 

температура в кімнаті вища за встановлену комфортну, терморегулятори знижують 

температуру або повністю відключають батарею. 

Керування теплою підлогою виконується як с пульта керування, так і з 

мобільного застосунка, як це зображено на Рисунках 3.33 та 3.34. 

 

 

 

Рисунок 3.33. Приклад робочої вкладки у застосунку «CLAP User Application» 
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Рисунок 3.34. Налаштування теплої підлоги у мобільному застосунку 

 

Управління освітленням 

Для керування освітленням на стенді буде використовуватись 2 компонента: 

- моторизовані штори; 

- диммоване освітлення. 

Світло 

Світло в приміщені поділено на дві зони. Я використовую ікеївські 

світлодіодні лампи, що димуються. Для був використаний модуль CLAP «SWITCH 

DIMMER CLSD-1945» (Рисунок 3.35): 
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Рисунок 3.35. Модуль диммування «SWITCH DIMMER CLSD-1945» 

 

Диммер вміє автоматично вибирати спосіб диммування (по передньому та 

задньому фронту фази) і калібруватися на мінімальну та максимальну яскравість. 

Світлодіодні лампи не мерехтять і не горять за відсутності напруги. Для модулів 

диммування було використано дзвінкові вимикачі, щоб можна було налаштувати 

яскравість. Схема включення диммера зображена на Рисунку 3.36. 

 

 

 

Рисунок 3.36. Схема підключення диммера з трипровідною системою 
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Далі було складено алгоритм відпрацювання: 

- Якщо у приміщенні хтось є і опущені штори, освітлення переходить 

повністю на ручне керування. 

- Якщо в приміщені нікого не було і хтось зайшов у вхідні двері, але при 

цьому на вулиці темно чи опущені штори — вмикається світло. У нічний час 

автоматично вмикається та вимикається чергове світло. 

- Після закриття дверей і якщо немає руху - світло автоматично 

вимикається. 

- Після автоматичного опускання штор світло вмикається там, де 

протягом останніх 15 хвилин був рух. 

- Якщо з приміщення всі пішли, світло повністю вимикається. 

Загалом, сценаріїв поведінки підсистеми освітлення можливо створити 

безліч. Цільове призначення приміщень (аудиторія, офіс, квартира, виробниче 

приміщення, тощо) дуже суттєво впливає на розробку сценарію спрацювання 

АСУІБ. Приклад реалізації сценарію управління світлом у NODE-RED наведено на 

Рисунку 3.37. 

 

 

 

Рисунок 3.37. Сценарій управління світлом 



207 

Штори 

Для вирішення проблеми яскравого світла від ліхтарів уночі чи влітку від 

яскравого сонця можливо застосувати моторизовані рулонні штори. 

У якості сервоприводу для штори було обрано двигуни Dooya DM35S. Даний 

двигун монтується всередину трубки для намотування тканини штори. Обрана 

модель має напругу живлення 220В та характеризується низьким рівнем шуму при 

роботі. 

Штори керуються за допомогою Z-Wave-модуля управління жалюзі FIBARO 

Roller Shutter 2, який зображено на Рисунку 3.38. 

 

 

 

Рисунок 3.38. Модуль керування жалюзі 

 

Модуль управління вбудовується в підрозетник. Модуль має достатньо 

налаштувань, у тому числі реагування на аварійні сигнали, розрахунок споживаної 

потужності, калібрування кінцевиків. 

Штори встановлені в кожному приміщенні. Керувати шторами можна як 

вимикачами, розташованими поруч із ними, так і з допомогою мобільного 

застосунку або сценарію. 
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Штори опускаються автоматично, коли настає сутінки і на вулиці вмикається 

світло. Піднімаються за запрограмованим часом для кожного приміщення у будні 

та вихідні. Якщо на вулиці темно, починає плавно вмикатися світло в приміщенні, 

де опускається штора. Приклад сценарію для управляння шторами зображено на 

Рисунку 3.39. 

 

 

 

Рисунок 3.39. Сценарій управління шторами для АСУІБ 

 

Система присутності працює на 6 сенсорах руху CLAP «MOTION SENSOR 

CLMS-1945» [25] та сенсорі відкриття вхідних дверей CLAP «DOOR SENSOR 

CLDS-2112».  Додатково, сенсори руху вимірюють температуру, вологість та 

рівень освітленості у приміщенні.  

Додаткове обладнання стенду 

На водопровідних трубах стоять запірні пристрої CLAP «WATER VALVE 

CLWV-2118» (Рисунок 3.40). При замиканні дроту керування на фазу привід 

закриває кран, при від'єднанні — відкриває. Обидва приводи підключені до реле 

CLAP «SWITCH CLSW-2120» з сухими контактами. 
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Рисунок 3.40. Запірний кран CLAP «WATER VALVE CLWV-2118» 

 

Реле управляється бездротовими датчиками затоплення, які працюють за 

протоколом «Morion» CLAP «FLOOD SENSOR CLFS-2120», розташованими у 

місцях можливих протікань. Усі датчики безпосередньо знаходяться в асоціації з 

реле, щоб вода перекривалася без контролера. Щоб кран не «закис», кожні два 

тижні вночі він автоматично відкривається та закривається. 

Система має сценарії реакції на різні надзвичайні ситуації. Наприклад, при 

високій ймовірності потопу сенсори зреагують, АСУІБ перекриє крани і відправить 

повідомлення власнику приміщення та / або у керуючу компанію. Також АСУІБ 

може показати, що хтось із мешканців забув перекрити крани – тоді воду можна 

вимкнути дистанційно із мобільного застосунка. 

При спрацюванні датчика диму CLAP «SMOKE DETECTOR CLDS-1930» 

(Рисунок 3.41) [27] вимикається припливна вентиляція, щоб не роздмухувати 

вогонь. При цьому відправляється повідомлення в мобільний застосунок, і датчик 

вмикаю звукову сигналізацію. 
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Рисунок 3.41. Сенсори диму, руху та затоплення у АСУІБ «CLAP» 

 

Інші модулі, які було використано у стенді 

Authorize-сервер 

Цей модуль є простою реалізацією авторизаційного сервісу. 

Є два http-методи: один перевіряє, чи надійшов запит із внутрішньої мережі 

і якщо так, то авторизує користувача, видаючи йому JWT-токен. JWT-токен 

шифрується за допомогою RSA 256, приватний ключ треба прописати в файл. 

Якщо запит не з внутрішньої мережі, користувача перекине на сторінку логіна, де 

він повинен ввести логін і пароль і авторизуватися. Оскільки в рамках тестування 

поділ на користувачів не передбачається, в файлі налаштувань лежать поруч логін 

і пароль в зашифрованому вигляді (SHA 512). 

MQTT-сервер 

MQTT-сервер реалізується за допомогою компонентів aedes. 

Сервер піднімається на двох портах: внутрішньому для зв'язку з сервером, 

без авторизації, та зовнішньому, який реалізує WebSocket. Всі фронтенд-клієнти 

підключаються через сокет і проходять автентифікацію при авторизації, підписці 

на топік і публікації будь-якого повідомлення. На вхід приходить JWT-токен, 

отриманий від сервера авторизації, і відбувається його валідація за допомогою 

публічного ключа. Для запитів сервера валідації не відбувається. 
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Загалом можливо зробити висновок про успішність відтворення на практиці 

теоретичних моделей, які були описані у Розділах 2 та 3 даного дисертаційного 

дослідження. На Рисунку 3.42 зображено усі елементи АСУІБ «CLAP», які 

використовувались у побудові стенду. 

 

 

 

Рисунок 3.42. Обладнання АСУІБ «CLAP» 

3.8 Висновки по розділу 3 

В рамках третього розділу дисертаційної роботи було виконано декілька 

моделювань з різними вхідними даними метрик для підтвердження попередньо 

отриманих теоретичних результатів. 

Результати виконаних моделювань показали, що вдосконалення будівлі за 

допомогою можливостей інтелектуального управління може фактично забезпечити 

кращу оптимізацію споживання енергії та підвищення комфорту. 

Крім того, було встановлено, що кількість мешканців впливає на результат 

споживання енергії більше, ніж планування будівлі. Зокрема, моделювання № 1 і 

№ 3 показали, що при низькій кількості мешканців АСУІБ здатна знизити 



212 

споживання енергії в порівнянні з базовим алгоритмом керування. Проте 

встановлення мінімального рівня прогнозування все ж  є необхідним для того, щоб 

гарантувати, що комфорт мешканців підвищується у порівнянні з базовим 

алгоритмом керування. Поріг прогнозування «Смарт 50», тобто 8 хвилин, не 

забезпечує комфорту кращого за базовий, тому збільшення такого порогу до 

«Смарт 100» дозволяє надати мешканцям кращі сценарії в приміщенні, над яким 

виконується функція управління. 

Симуляція № 2, в якій кількість мешканців є вищою та більш постійною, 

показує труднощі під час спроби оптимізувати споживання енергії. Тим не менш, з 

подібними значеннями споживання, АСУІБ може забезпечити кращий комфорт 

мешканців для порогів прогнозування, які вищі рівня «Смарт 50». 

Можна зробити висновок, що згідно з припущеннями, які використовувались 

у другому розділі роботи, а також незалежно від планування будівлі та кількості 

мешканців, АСУІБ здатна покращити поточний сценарій, гарантуючи кращу 

енергоефективність, одночасно підвищуючи комфорт мешканців, при умові, що 

використовується вікно прогнозування 10-15 хвилин. 

Крім того, компроміс між енергоефективністю та комфортом був постійно 

присутній під час усіх трьох симуляцій. Із підвищенням комфорту мешканців 

зростає й енергоспоживання будівлі. Завдяки цьому використання програмного 

забезпечення для управління ресурсами будівлі дозволяє динамічно перемикатися 

між режимами оптимізації інтелектуальної будівлі, щоб забезпечити сценарій з 

урахуванням прийнятного комфорту або енергоспоживання, якщо потрібно лише 

оптимізувати один показник. Тобто, високу енергоефективність або високий 

комфорт для мешканців можна встановити залежно від параметрів рівня 

прогнозування. 

Результатами третього розділу роботи є наступне: 

1. Показано та описано п’ятирівневу «хмарну» архітектуру ІоТ, яка 

використовується для побудови автоматизованої системи управління 

інтелектуальною будівлею. Розкрито функціональне навантаження кожного з 
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архітектурних рівнів. Описано тестову реалізацію АСУІБ на прикладі 

змодельованої будівлі. 

2. Розроблено модель менеджера ресурсів АСУІБ, яка відрізняється від 

відомих введенням поняття порогу прогнозування. Це дозволило враховувати не 

лише показник споживання енергії, а додати до оцінювання важливий показник 

комфорту. Використовуючи ці моделі, АСУІБ контролює стан різних приміщень і, 

відповідно до очікуваних дій мешканців, керує підсистемами, щоб мінімізувати 

споживання енергії, підтримуючи прийнятний рівень комфорту та виключаючи 

можливість виникнення суперечливих спрацьовувань. 

3. Проведено оцінку результатів симуляції побудови АСУІБ у 

приміщенні університету. 

4. Реалізовано спрощену модель АСУІБ у вигляді тестового стенду для 

практичного відтворення результатів дисертаційної роботи. Така реалізація 

дозволила учасникам експерименту значно підвищити теоретичні та практичні 

навички в області «Інтернету Речей». 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі відповідно до поставленої мети, на основі 

теоретичних та практичних досліджень розв’язано важливе науково-технічне 

завдання, а саме розробка методики побудови автоматизованої системи управління 

інтелектуальною будівлею. Отримані в дисертаційній роботі результати мають 

вагоме наукове значення й можуть бути використані на стадії проектування та 

експлуатації автоматизованих систем управління на базі безпроводових сенсорних 

мереж.  

У процесі теоретичних і практичних досліджень у дисертаційній роботі 

отримані наступні науково-практичні результати: 

1. Проведено аналіз сучасного стану та перспективи розвитку 

автоматизованих систем управління і інформаційно – комунікаційних технологій 

та виконано прогноз щодо розвитку систем «Інтернету Речей» на найближчі роки. 

2. Проведено аналіз існуючих структур систем управління 

інтелектуальною будівлею, що дозволило позначити основні проблемні місця у 

кожній із структур, на які треба звертати увагу при проектуванні. Зокрема недоліки 

централізованих АСУІБ які, фактично, унеможливлюють використання такої 

структури для побудови великих, масштабованих систем. 

3. Проведено аналіз сучасного стану систем відеоспостереження , як 

компонента автоматизованої системи управління інтелектуальною будівлею. 

Зважаючи на те, що камери відеоспостереження все частіше мають у своєму складі 

різноманітні сенсори (вологості, температури, руху, якості повітря) такий аналіз 

дозволяє розглянути проблему розгортання сенсорів у WSN комплексно, 

враховуючи вимоги безпеки. 

4. Визначена та вирішена проблема розміщення сенсорів для 

неоднорідних WSN яка полягає у виборі оптимальних місць для їх розміщення, 

мінімізації споживання енергії всією системою при одночасному виконанні 

обмежень на підключення та ресурси. Проблема вирішена шляхом введення вимог 
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до рівнів захисту та створенню умов для надання мережі потенційних рішень з 

резервного копіювання у разі несподіваних часткових збоїв у роботі; 

5. Визначена та вирішена проблема критичності для однорідних WSN, яка 

полягає у виявленні найважливіших сенсорів або критичних вузлів у мережі. При 

визначенні проблеми змінено загальноприйняте визначення критичності. Зокрема 

у запропонованому рішенні критичний вузол визначається як вузол, видалення 

якого найбільше порушує роботу мережі. Проблема вирішена шляхом розроблення 

методу вибіркової процедури адаптивного пошуку для обчислення параметрів 

«затримки» та «тривалості життя» мережі, на базі яких створено функцію оцінки 

критичності вузла однорідної WSN; 

6. Розроблено математичну модель WSN, яка відрізняється від відомих 

введенням кластеризації. У заданому, конкретному випадку кластер визначається 

як набір позицій сенсорів, у якому група типів сенсорів повинна бути представлена 

вичерпно. Це доповнення дозволяє створювати різноманітні рішення в залежності 

від технічної необхідності та надає можливість зміни остаточного планування 

всередині однієї інтелектуальної будівлі. 

7. Розроблено модель менеджера ресурсів АСУІБ, яка відрізняються від 

відомих введенням поняття порогу прогнозування. Це дозволило враховувати не 

лише показник споживання енергії, а додати до оцінювання важливий показник 

комфорту. Використовуючи ці моделі, АСУІБ контролює стан різних приміщень і, 

відповідно до очікуваних дій мешканців, керує підсистемами, щоб мінімізувати 

споживання енергії, підтримуючи прийнятний рівень комфорту та виключаючи 

можливість виникнення суперечливих спрацьовувань. Практична апробація 

розробленої моделі дозволила у середньому зменшити споживання енергії на 

15,6%, підвищити комфорт у приміщені (відповідно до заданих норм) на 3 – 8%% 

в залежності від типу моделі та збільшити загальну успішність прийняття рішень 

АСУІБ з 87% до 95%. 

Отримані результати теоретичних та практичних досліджень мають 

прикладний характер і володіють достатнім ступенем точності. Це дозволяє їх 

використовувати при визначені прогнозованих оцінок показників АСУІБ для 
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обґрунтування гарантованого висновку про те, що АСУІБ відповідає заданим 

вимогам. 

Виходячи з отриманих у дисертаційній роботі на тему “Методика побудови 

автоматизованої системи управління інтелектуальною будівлею на базі методів 

стохастичної оптимізації” нових наукових і практичних результатів, наукових 

праць опублікованих у періодичних наукових виданнях включених до переліку 

наукових фахових видань України, реалізації та апробації результатів роботи - мета 

дисертаційної роботи досягнута, а науково-прикладне завдання вирішено. 

  



217 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Индустрия 4.0: четвертая индустриальная революция - руководство по 

Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 в Украине [Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://qweedo-robotics.com/news/industriya-4.html (дата звернення 11.07.2021)  

2. Building Automation Systems: All You Need to Know About Intelligent 

Buildings [Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://buildingandinteriors.com/building-automation-systems-all-you-need-to-know-

about-intelligent-buildings/ (дата звернення 14.07.2021). 

3. Кращенко Д.В., Дослідження еволюційного розвитку автоматизованих 

систем керування інтелектуальними будівлями та опис загальних вимог до 

безпроводових технологій в АСКІБ // Зв’язок. - 2021. - №5, С. 19-23. 

4. The Evolution of the Smart Building: Past, Present and Future 

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://btlnz.co.nz/news/the-evolution-of-

the-smart-building/ (дата звернення 15.07.2021). 

5. The history of building automation - milestones from 1600 to tomorrow 

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://www.boschbuildingsolutions.com/xc/en/news-and-stories/history-of-building-

automation/ (дата звернення 18.07.2021). 

6. Ткаченко О.М., Особливості створення мережевої інфраструктури 

великого підприємства / Лемешко А.В., Кращенко Д.В., Кадюк Р.С., Стельмах Т.М. 

// Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. - 2019. - №3, 

С. 12-18. 

7. Darsh Belani, Intelligent building new era of today’s world / Darsh Belani, 

Ashish H. Makwana, Jayeshkumar Pitroda, Chetna M. Vyas. // Conference on: “Trends 

and Challenges of Civil Engineering in Today’s Transforming World” - 29th March, 

2014, Civil Engineering Department S.N.P.I.T. & R.C., Umrakh 

8. Ziyan Jiang, Smart Buildings (Predictive & Neuro-Fuzzy Control). A 

decentralized, flat-structured building automation system / Ziyan Jiang, Yunchuang Dai 

// CISBAT 2017 International Conference – Future Buildings & Districts – Energy 



218 

Efficiency from Nano to Urban Scale, CISBAT 2017 6-8 September 2017, Lausanne, 

Switzerland. 

9. Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper [Електронний 

ресурс]  // – Режим доступу : 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-

internet-report/white-paper-c11-741490.html / (дата звернення 18.07.2021). 

10.  ІТ - системи [Електронний ресурс]  // – Режим доступу : 

https://www.chelidze-d.com/post/it-systems/ (дата звернення 20.07.2021). 

11. Byron Ellis, Building Automation Systems / Byron Ellis // TJP. – 2006. -

№6, P. 105-115. 

12. Посупонько Н.В., Автоматизированные системы контроля, 

диагностики и прогнозирования. Учебное пособие / Н.В. Посупонько. – Ростов на 

Дону, 2008. – 79 с. 

13. CLAP – «розумний будинок» українського виробництва [Електронний 

ресурс] // – Режим доступу : https://dou.ua/lenta/articles/dou-projector-clap/ (дата 

звернення 21.07.2021). 

14. Rui Yang, Development of Integrated Building Control Systems for Energy 

and Comfort Management in Intelligent Buildings / Rui Yang// The University of Toledo. 

- 2015.  – Ph.D. Dissertation. 

15. Smart Building Solutions [Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://www.sbs-bg.net/knx.php (дата звернення 23.07.2021). 

16. Get started with KNX [Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/get-started/knx-virtual/ (дата звернення 

23.07.2021). 

17. KNX cable: Why and how? [Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://www.1home.io/blog/knx-cable-why-and-how/ (дата звернення 25.07.2021). 

18.  KNX Basics [Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://www.knx.org/wAssets/docs/downloads/Marketing/Flyers/KNX-Basics/KNX-

Basics_en.pdf (дата звернення 25.07.2021). 



219 

19. Shariar Makarechi, Research Methodology for Building Automation 

Performance Index / Shariar Makarechi, Roozbeh Kangari // International Journal of 

Facility Management. – 2015. - №1, vol.2, P. 886 – 910. 

20.  LonWorks Protocol Overview | Real Time Automation [Електронний 

ресурс] // – Режим доступу: https://www.rtautomation.com/technologies/lonworks/ 

(дата звернення 27.07.2021). 

21. Anatolii Syrotenko, Evaluation of Quality of Hidden Transmitters Detection 

by a Group of Coordinated Unmanned Aerial Vehicles on the basis of Entropy Decrease 

Dynamics / Pavlo Shchypanskyi, Vitalii Savchenko, Denis Krashchenko, Kseniia 

Yerhidzei, Ivan Havryliuk // International Journal of Emerging Trends in Engineering 

Research. - 2020. – No. 6, Volume 8, P. 2798-2804. 

22.  В.М. Зарипова, Исследование динамических характеристик элементов 

автоматики умного дома по параметрическим структурным схемам / В.М. 

Зарипова, И.Ю. Петрова, К.А. Шумак, Ю.А. Лежнина // Вестник МГСУ. -  2017. - 

Т. 12. Вып. 12 (111), С. 1424–1434. 

23.  20 building management & automation video examples [Електронний 

ресурс] // – Режим доступу: https://blog.advids.co/20-building-management-and-

automation-video-examples/ (дата звернення 30.07.2021). 

24. What Is a Security System and How Does it Work? [Електронний ресурс] 

// – Режим доступу: https://www.safewise.com/home-security-faq/how-do-security-

systems-work/ (дата звернення 01.08.2021). 

25.  Кращенко Д.В. Модернізація схемотехнічної частини датчику руху 

«MOTION SENSOR CLMS-1945» / Д.В. Кращенко // Науково-практична 

конференція «Проблеми комп’ютерної інженерії» ДУТ - Київ’2020. – 2 грудня. – 

Київ, 2020. – С. 15-16.  

26. Yakhyokhuja Valikhujaev, Automatic Fire and Smoke Detection Method for 

Surveillance Systems Based on Dilated CNNs / Yakhyokhuja Valikhujaev, Akmalbek 

Abdusalomov, Young Im Cho // MDPI.Atmosphere. -  2020. – №11, P. 1241-1256. 

27. Кращенко Д.В. Модернізація схемотехнічної частини датчику диму 

«SMOKE DETECTOR CLDS-1930» / Д.В. Кращенко // Науково-практична 



220 

конференція «Проблеми комп’ютерної інженерії» ДУТ - Київ’2021. – 2 грудня. – 

Київ, 2021. – С. 5-6.  

28. Michael Yeh, Security of video surveillance Systems in building automation 

systems / Michael Yeh // Einhoven University of Technology. - 2019.  – Master thesis. 

29. What is an HVAC System and How Does it Work? [Електронний ресурс] 

// – Режим доступу: https://brennanheating.com/how-does-hvac-system-work/ (дата 

звернення 03.08.2021). 

30.  Описание протокола DALI [Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://knx24.com/news/basics/dali/ (дата звернення 04.08.2021). 

31.  Как работает система Антипотоп? [Електронний ресурс] // – Режим 

доступу: https://vsefitingi.in.ua/blog/avtomatika/kak-rabotaet-sistema-antipotop/ (дата 

звернення 04.08.2021). 

32.  Реалізація проекту зі сбору даних показників лічильників води у Києві 

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://in-

prem.com.ua/index.php?route=information/information/download&information_id=8&

download_id=128 (дата звернення 06.08.2021). 

33. Кращенко Д.В. Автоматизація та управління бізнес процесами / Д.В. 

Кращенко // Науково-технічна конференція «Застосування програмного 

забезпечення в ІКТ» ДУТ - Київ’2020. – 5 лютого. – Київ, 2020. – С. 21-23. 

34.  Интеллектуальное видеонаблюдение: последние тенденции 

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://www.alliedtelesis.com/ru/blog/intelligent-video-surveillance-recent-trends-and-

what-lies-ahead (дата звернення 22.09.2021). 

35.  Ярышев С.Н., Цифровые методы обработки видеоинформации и 

видеоаналитика. Учебное пособие / С.Н.  Ярышев. – Санкт-Петербург, 2011. – 82 с. 

36.  Ongoing Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 6A [Електронний 

ресурс] // – Режим доступу: 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8311.pdf (дата звернення 

01.09.2021). 

37.  Face-mask recognition has arrived—for better or worse [Електронний 



221 

ресурс] // – Режим доступу: https://www.nationalgeographic.com/science/article/face-

mask-recognition-has-arrived-for-coronavirus-better-or-worse-cvd (дата звернення 

02.09.2021). 

38. Face mask detection in street camera video streams using AI: behind the 

curtain [Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://tryolabs.com/blog/2020/07/09/face-mask-detection-in-street-camera-video-

streams-using-ai-behind-the-curtain/ (дата звернення 08.09.2021). 

39.  Pasquale Foggia, Real-Time Fire Detection for Video-Surveillance 

Applications Using a Combination of Experts Based on Color, Shape, and Motion / 

Pasquale Foggia, Alessia Saggese // IEEE Transactions on Circuits and Systems for 

Video Technology. – 2015. - №1, P. 1267-1281. 

40. Fighting fire with cameras – an innovative and logical step forward 

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://www.axis.com/blog/secure-

insights/camera-fire-fighting/ (дата звернення 18.09.2021). 

41.  A. Enis Çetin, Video fire detection / A. Enis Çetin, Kosmas Dimitropoulos 

// Digital Signal Processing. – 2013. - №23, P. 1827–1843. 

42. Режимы функционирования автоматизированных систем управления 

технологическими процессами [Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://studfile.net/preview/3613511/page:9/ (дата звернення 21.09.2021). 

43. Схемы управления в АСУТП [Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://automation-system.ru/main/11-asutp/asu-tp/47-42-sxemy-upravleniya-v-

asutp.html?showall=1 (дата звернення 22.09.2021). 

44. Ярослав Евдокимов, Системы автоматизации зданий: комфорт плюс 

экономия / Ярослав Евдокимов, Александр Яковлев // СТА Journal. – 2007. - №2, С. 

32 – 42. 

45. Johnny K.W. Wong, Development of intelligence analytic models for 

integrated building management systems (IBMS) in intelligent buildings / Johnny K.W. 

Wong, Heng Li // Intelligent Buildings International. – 2009. – №1, P. 5-22. 



222 

46. Кращенко Д.В., Проблеми сумісності обладнання в автоматизованих 

системах технічного діагностування / А Ткаченко О.М. // Зв’язок. - 2019. - №3, С. 

46-50. 

47. Абдугулова Ж.К., Роль и место систем моделирования на стадии 

проектирования автоматизированных систем управления / Абдугулова Ж.К., 

Маштаева А.А. // Научные исследования. – 2016. - №5, С. 16-18. 

48. Henrik Dibowski, Automated Design of Building Automation Systems / 

Henrik Dibowski, Joern Ploennigs// IEEE Transactions on Industrial Electronics. – 2010. 

- №11, P. 3606 – 3613. 

49. Alessandro Pinto, A Design Flow for Building Automation and Control 

Systems / Alessandro Pinto, Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli // IEEE Transactions on 

Industrial Electronics. – 2014. - №10, P. 2740 – 2747. 

50. Jia Ruoxi, Design Automation for Smart Building Systems / Jia Ruoxi, 

Baihong Jin // International Journal of Facility Management. – 2018. - №9, P. 1680 – 

1699. 

51. J. Schein, An information model for building automation system / J. Schein 

// Automation in Construction. – 2016. - №7, vol.2, P. 125 – 139. 

52. Методы проектирования автоматизированных систем [Електронний 

ресурс] // – Режим доступу: https://studfile.net/preview/2496285/page:2/ (дата 

звернення 25.09.2021). 

53. Building information modeling – технологии XXI века [Електронний 

ресурс] // – Режим доступу: https://uscc.ua/ru/news/building-information-modeling-

tehnologii-xxi-veka (дата звернення 05.10.2021). 

54. О методах проектирования программного обеспечения 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://ritm.pro/metody-proektirovanija-

programmnogo-obespechenija-avtomatizirovannyh-sistem-upravlenija-

tehnologicheskimi-processami (дата звернення 06.10.2021). 

55. Волков Ю.В., Системы технического диагностирования, 

автоматического управления и защиты: учебное пособие. Часть 1 / Ю.В. Волков. – 



223 

ВШТЭ СПбГУПТД. СПб., 2016. – 115 с. 

56. Abubaker Basheer Abdalwhab Altohami, Investigating Approaches of 

Integrating BIM, IoT, and Facility Management for Renovating Existing Buildings: A 

Review / Abubaker Basheer Abdalwhab Altohami, Nuzul Azam Haron, Aidi Hizami 

Ales, Teik Hua Law // MDPI.Sustainability. – 2021. - №13, P. 3930 – 3960. 

57. Lewandowski, M.; Płaczek, B. Data Transmission Reduction in Wireless 

Sensor Network for Spatial Event Detection. Sensors 2021, 21, 7256. 

https://doi.org/10.3390/s21217256 

58. Zhu, X. Complex event detection for commodity distribution Internet of 

Things model incorporating radio frequency identification and Wireless Sensor Network. 

Future Gener. Comput. Syst. 2021, 125, 100–111. 

https://doi.org/10.1016/j.future.2021.06.024 

59. J.M. Williams, R. Khanna, J.P. Ruiz-Rosero, et al., Weaving the wireless 

web: toward a low-power, dense wireless sensor network for the industrial IoT, IEEE 

Microw. Mag. 18 (7) (2017) 40–63. 

60. S. Hu, Y. Wang, C. Huang and Y. Tseng, "A vehicular wireless sensor 

network for CO2 monitoring," SENSORS, 2009 IEEE, 2009, pp. 1498-1501, doi: 

10.1109/ICSENS.2009.5398461. 

61. Тимченко О. Особливості маршрутизації в безпроводових сенсорних 

мережах [Електронний ресурс] / О. Тимченко, М. Зеляновський // Українська 

академія друкарства – Режим доступу: 

http://www.ctp.uad.lviv.ua/images//ktd/25_zelyanovskiy.pdf. (дата звернення 

02.09.2021). 

62. Галай Я. О. Методика забезпечення захисту корпоративної мережі 

зв’язку при віддаленому управлінні / Я. О. Галай, А. П. Бондарчук, О. М. Ткаленко, 

О. В. Полоневич, О. В. Зінченко // Зв’язок.  – 2021. – №1. – С. 55-58. 

63. Кузьмін О.В. Оптимізація кластерної структури сенсорної мережі 

методом імітаційного моделювання / О.В. Кузьмін, В.А. Головко // Комп'ютерні 

науки та інформаційні технології. – 2010. – №47. – №1. – С. 103-107. 



224 

64. Wang B. Coverage problem in sensors networks: a survey // ACM 

computing survey. – 2011. vol. 43. – P. 140 – 193. 

65. Жук О.В. Моделі побудови покриття і виявлення цілей в безпроводових 

сенсорних мережах / А.В. Жук, В.А. Романюк, В.В. Тарасов, Д.В. Ткаченко // 

Збірник наукових праць ВІТІ. – 2017. – №1. – С. 66-75. 

66. eZ430-RF2500 Development Tool [Електронний ресурс] // Texas 

Instruments Incorporated – Режим доступу: 

https://www.ti.com/lit/ug/slau227f/slau227f.pdf (дата звернення 02.09.2021). 

67. Barabash O.V. The base model of intellectual knowledge management 

system of high-speed moving object based on its verification / O.V. Barabash, D.M. 

Obidin, A.P. Musienko // Information processing systems. - Kharkiv: Kharkiv National 

University of the Air Force, 2014. - №5 (121). - P. 3-6. 

68. The adjacency matrix-based algorithm of constructing barrier coverage in 

underwater wireless sensor network [Електронний ресурс] Juan Chang // IEEE Xplore 

– Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8242477 (дата звернення 

02.09.2021). 

69. Ткаченко О.М. Алгоритм визначення оптимальної кількості кластерів 

на базі нейронної мережі Кохонена / О.М. Ткаченко, Н.В. Руденко, С.Р. Куфтеріна, 

А.В. Лемешко // Зв’язок. - 2020. - №3. – С.8-11.  

70. Data Clustering: A Review [Електронний ресурс] Jain A., Murty M., Flynn 

P. // ACM Computing Surveys – Режим доступу: 

http://users.eecs.northwestern.edu/~yingliu/datamining_papers/survey.pdf (дата 

звернення 02.09.2021). 

71. A Node Overhaul Scheme for Energy Efficient Clustering in Wireless Sensor 

Networks [Електронний ресурс] Jaspreet Singh et al. // ACM Computing Surveys – 

Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/9384230 (дата звернення 

02.09.2021). 

72. Технології інтернету речей. Навчальний посібник [Електронний 

ресурс] Б.Ю. Жураковський, І.О. Зенів // КПІ ім. Ігоря Сікорського – Режим 



225 

доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42078/1/Zhurakovskyi_B_ 

Zeniv_Tehnologii_internet_rechey.pdf (дата звернення 02.09.2021). 

73. Негрей М. Теорія прийняття управлінських рішень / М. Негрей, К. 

Тужик. - Київ: Центр навчальної літератури, 2018. - 272 с. 

74. Гольдштейн А.Л. Теория принятия решений. Задачи и методы 

исследования операций и принятия решений / А.Л. Гольдштейн. - Пермь: ПГТУ, 

2002. - 357 с. 

75. Бондарчук, А. П., Г. С. Срочинська, and М. Г. Твердохліб. "Основи 

інфокомунікаційних технологій. Навчальний посібник [Електронний 

ресурс]." Державний університет теле-комунікацій, Київ.–2015.–76 с.–Режим 

доступу: http://www. dut. edu. ua/uploads/l_840_37756081. pdf 5 (2015). 

76. Overcoming Bandwidth Limitations in Wireless Sensor Networks by 

Exploitation of Cyclic Signal Patterns: An Event-triggered Learning Approach 

[Електронний ресурс] Jonas Beuchert  et al. // MDPI – Режим доступу: 

https://www.mdpi.com/1424-8220/20/1/260 (дата звернення 02.09.2021). 

77. Стеклов В.К. Теорія електричного зв’язку. Підручник / В.К. Стеклов, 

Л.Н. Беркман. - К.: Техніка, 2006. - 548 с. 

78. Бондарчук, А. П. "Розрахунок максимальних значень інтенсивності 

потоків даних між окремими вузлами інфокомунікаційної мережі." Сучасний 

захист інформації 2 (2015).  

79. Витерби А.Д. Принципы цифровой связи и кодирования / А. Д. 

Витерби, Д. К. Омура. - М. : Радио и связь, 1982. - 536 с. 

80. A Systematic Review of Quality of Service in Wireless Sensor Networks 

using Machine Learning: Recent Trend and Future Vision [Електронний ресурс] Meena 

Pundir // Journal of Network and Computer Applications – Режим доступу: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1084804521001065?via%3Dihu

b (дата звернення 02.09.2021). 

81. A Qualitative evaluation of the process of functionally stable recovery 

control of the aircraft in emergencies with an algorithm based on solving inverse dynamic 

problems  [Електронний ресурс] Oleg Mashkov et al. // CEUR Workshop Proceedings 



226 

– Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2631/paper29.pdf (дата звернення 

02.09.2021). 

82. Improvement of variational-gradient method in dynamical systems of 

automated control for integro-differential models  [Електронний ресурс] Oleg Mashkov 

et al. // Mathematical modeling and computing – Режим доступу: 

https://science.lpnu.ua/mmc/all-volumes-and-issues/volume-6-number-2-

2019/improvement-variational-gradient-method-dynamical (дата звернення 

02.09.2021). 

83. Home Automation System  [Електронний ресурс]  // ScienceDirect – 

Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/home-automation-

system (дата звернення 02.09.2021). 

84. Smart Home Technology Network Construction Method and Device 

Interaction organization Concept [Електронний ресурс] Viktor Vyshnivskyi et al. // 

2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing 

(SAIC) – Режим доступу: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9239220/authors#authors (дата звернення 

02.09.2021). 

85. Жук О.В. Аналіз методів управління топологією безпроводових 

сенсорних мереж / А.В. Жук, В.А. Романюк // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2017. 

– №2. – С. 41-47. 

86. Стрела Т.С. Метод вибору головного вузла кластеру в безпроводових 

сенсорних мережах з використанням нечіткої логіки / Стрела Т.С.  // Збірник 

наукових праць ВІТІ. – 2018. – №4. – С. 113-124. 

87. Семко О. В. Розробка формальної моделі інтелектуального управління 

маршрутизацією в конфліктуючих сенсорних мережах варіативної топології / О. В. 

Семко, В. В. Семко // Математичне моделювання в економіці. - 2019. - № 1. - С. 5-

19.  

88. Семко О.В. Методологія інтелектуального управління маршрутизацією 

в конфліктуючих сенсорних мережах варіативної топології / О. В. Семко, П. М. 



227 

Складанний, В. В. Семко, В. Л. Бурячок // Сучасна спеціальна техніка. - 2018. - № 

4. - С. 83-95. 

89. Measuring Node Contribution to Community Structure with Modularity 

Vitality [Електронний ресурс] Thomas Magelinski, Mihovil Bartulovic, Kathleen M. 

Carley // – Режим доступу: https://arxiv.org/pdf/2003.00056.pdf (дата звернення 

02.09.2021). 

90. Wireless Sensor Networks Formation: Approaches and Techniques 

[Електронний ресурс] Miriam Carlos-Mancilla, Ernesto López-Mellado, Mario Siller // 

– Режим доступу: https://www.hindawi.com/journals/js/2016/2081902/ (дата 

звернення 02.09.2021). 

91. Time to live [Електронний ресурс] // – Режим доступу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Time_to_live (дата звернення 02.09.2021). 

92. A pattern language [Електронний ресурс] Alexander C. // Oxford 

University press, 1977 – Режим доступу: 

https://arl.human.cornell.edu/linked%20docs/Alexander_A_Pattern_Language.pdf (дата 

звернення 02.09.2021). 

93. Шрам М.М. Оброблення даних кінцевими пристроями в системах IoT 

(Інтернет речей) / А.В. Лемешко, О.М. Ткаченко, Д.В. Сорокін, Д.В. Кращенко // 

Зв’язок. - 2021. - №5, С. 24-28. 

94. Гринкевич Г.О. Метод розгортання архітектури машинного навчання 

для IoT-пристроїв на основі безсерверної архітектури / Г.О. Гринкевич // Зв’язок. - 

2020. - №4, С. 68-71. 

95. Кравченко Ю.В. Управління апаратними і програмними ресурсами в 

комп’ютерній системі на основі методів і моделей штучного інтелекту / Кравченко 

Ю.В., Микусь С.А., Руденко Н.В. // Зв’язок. - 2014. - №1, С. 19-24. 

96. Rastrigin L.A. The convergence of the random search method in the extremal 

control of a many parameter system / L.A. Rastrigin // Automation and Remote Control. 

1963. - №24, P. 1337–1342. 

97. GPU Computing for Parallel Local Search Metaheuristic Algorithms 

[Електронний ресурс] Thé Van Luong // IEEE Transactions on Computers, 2013 – 



228 

Режим доступу: https://www.computer.org/csdl/journal/tc/2013/01/ 

ttc2013010173/13rRUxcsYL7 (дата звернення 02.09.2021). 

98. A Gentle Introduction to Stochastic Optimization Algorithms [Електронний 

ресурс] Jason Brownlee // – Режим доступу: 

https://machinelearningmastery.com/stochastic-optimization-for-machine-learning/ 

(дата звернення 02.09.2021). 

99. Андрєєв М. В. Оптимізація стохастичних моделей. Спецкурс. Керовані 

марковські та напівмарковські моделі з повною і неповною інформацією: навч. 

посіб. Вид-во Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, 2012. 240 c. 

100. Bondarchuk A. Methods and algorithms of optimal controls based on quasi-

stationary adaptation processes / Bondarchuk A., Vyshnivskyi V. at al // Danish Scientific 

Journal (DSJ) Denmark.  2020. №40. PP. 53– 59. 

101. Moshenchenko M. Optimization algorithms of smart city wireless sensor 

network control / Moshenchenko M., Zhurakovskyi B. at al // Cybersecurity Providing in 

Information and Telecommunication Systems 2021 (CPITS 2021). Kyiv, Ukraine, 

January 28, 2021. P. 32-42. 

102. Atar R., Dupuis P. Characterization of the value function for a differential 

game formulation of a queueing network optimization problem. [Електронний ресурс] 

// 1999 Conference on Decision and Control, Phoenix, AZ, USA – Режим доступу: 

https://doi.org/10.1109/cdc.1999.832763 (дата звернення 02.09.2021). 

103. Heavy-ball: A new approach to tame delay and convergence in wireless 

network optimization / J. Liu et al. IEEE INFOCOM 2016 - IEEE Conference on 

Computer Communications, San Francisco, CA, USA, 10–14 April 2016. 2016. 

104. Ткаченко О.М. Динамічні рішення при багаторазовій оптимізації 

запитів / Лемешко А.В., Замрій І.В., Кращенко Д.В., Підмогильний О.О. // 

Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2021. - №2, С. 46-54. 

105. Minimum number of jumps to reach end [Електронний ресурс] // 

GeeksforGeeks – Режим доступу: https://www.geeksforgeeks.org/minimum-number-

of-jumps-to-reach-end-of-a-given-array/ (дата звернення 02.09.2021). 



229 

106. Genetic algorithms for shop scheduling problems: a survey [Електронний 

ресурс] Frank Werner // Otto-von-Guericke-Universitat – Режим доступу: 

https://mat.uab.cat/~alseda/MasterOpt/p11-31.pdf (дата звернення 02.09.2021). 

107. Particle Swarm Optimization (PSO) – An Overview [Електронний ресурс] 

// GeeksforGeeks – Режим доступу: https://www.geeksforgeeks.org/particle-swarm-

optimization-pso-an-overview/?ref=gcse (дата звернення 02.09.2021). 

108. Whale Optimization Algorithm (WOA) [Електронний ресурс] // 

GeeksforGeeks – Режим доступу: https://www.geeksforgeeks.org/whale-optimization-

algorithm-woa/?ref=gcse (дата звернення 02.09.2021). 

109. Absorbing Diagonal Algorithm for Enhancing Randomized SVD 

Algorithms in Collaborative Filtering [Електронний ресурс] Junfeng Wu at al // WI '19 

Companion: IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, October 

2019 – Режим доступу: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3358695.3360891 (дата 

звернення 02.09.2021). 

110. A lock-free approach to parallelizing stochastic gradient descent 

[Електронний ресурс] Recht B. Hogwild // Advances in Neural Information Processing 

Systems, 2011 – Режим доступу: 

https://papers.nips.cc/paper/2011/hash/218a0aefd1d1a4be65601 cc6ddc1520e-

Abstract.html  (дата звернення 02.09.2021). 

111. What is Time-To-Live (TTL)? [Електронний ресурс] // GeeksforGeeks – 

Режим доступу: https://www.geeksforgeeks.org/what-is-time-to-live-ttl/ (дата 

звернення 02.09.2021). 

112. Delay Analysis in IoT Sensor Networks [Електронний ресурс] Althoubi A. 

// ResearchGate – Режим доступу: 

https://www.researchgate.net/publication/352181632_Delay_Analysis_in_IoT_Sensor_

Networks (дата звернення 02.09.2021). 

113. Energy-Efficient IoT for 5G: A Framework for Adaptive Power and Rate 

Control [Електронний ресурс] Bassel Al Homssi// 2018 12th International Conference 

on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS) – Режим доступу: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8631733 (дата звернення 02.09.2021). 



230 

114. 5G energy efficiency for Internet of Things [Електронний ресурс] Kanehisa 

R. // ResearchGate – Режим доступу: 

https://www.researchgate.net/publication/352181632_Delay_Analysis_in_IoT_Sensor_

Networks (дата звернення 02.09.2021). 

115. Кращенко Д.В. Дослідження методів підвищення енергоефективності у 

мережах інтернету речей (ІоТ) / Д.В. Кращенко // Зв’язок. - 2022. - №1, С. 26-30. 

116. Lan G., Lee S., Zhou Y. Communication-efficient algorithms for 

decentralized and stochastic optimization. Mathematical Programming. 2018. Vol. 180, 

no. 1-2. P. 237–284.  

117. Козелков, С. В., Сторчак К. П., Бондарчук А. П. "Синтез математичної 

моделі розподілу інформації для мінімізації затримки даних в супутниковій 

системі." Телекомунікаційні та інформаційні технології 2 (2018): 5-13. 

118. Кагало І.О. Адаптивне формування багаторівневої радіоструктури 

інтегрованих мереж LTE/Wi-Fi / І.О. Кагало, М.І. Бешлей, М.М. Климаш // 

Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2019. - №3, С. 24-38. 

119. IoT vs AI: Difference Between Internet of Things and Artificial Intelligence 

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://www.upgrad.com/blog/iot-vs-ai/ 

(дата звернення 02.09.2021). 

120. Barabash O.V. Dynamic models of decision support systems for controlling 

UAV by two-step variational-gradient method / Barabash O.V., Dakhno N.B., 

Shevchenko, H.V., Majsak T.V. // 2017 IEEE 4th International Conference Actual 

Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD). Kyiv, Ukraine 17-

19 October 2017. -  P. 108–111. 

121. Machkov O. Features of determining controlling effects in functionally-

stable systems with the recovery of a control / Machkov O., Chumakevych V., Sokulsky 

O., Chyrun L. // Mathematical Modeling and Computing. - 2019. - №6, С. 80-86.P. Desai. 

Semantic Gateway as a Service Architecture for IoT Interoperability /A. Sheth, and P. 

Anantharam. // IEEE International Conference on Mobile Services. – 2015 – pp. 313–

319. 



231 

122. R. Mahmoud. Internet of things (IoT) security: Current status, challenges and 

prospective measures. / R. Mahmoud // 10th International Conference for Internet 

Technology and Secured Transactions (ICITST). – 2015 – pp. 336–341. 

123. Miao Wu. Research on the architecture of Internet of Things. /Miao Wu // 

ICACTE 9rd International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering, 

Proceedings 5 – 2018 – pp. 484–487. 

124. Толубко В. Б., Метод аналізу якості функціонування системи 

керування мережею наступного покоління на основі інформаційно-ентропійних 

характеристик / Беркман Л. Н., Заїка В. Ф., Варфоломеєва О. Г., Домрачева К. О. // 

Зв’язок. - 2019. - №6, С. 3-8. 

125. Luigi Atzori. The Social Internet of Things (SIoT) – When social networks 

meet the Internet of Things: Concept, architecture and network characterization./ Luigi 

Atzori // Computer Networks - №56 – 2012 – pp. 3594 –3608. 

126. Zhihong Yang. Study and application on the architecture and key 

technologies for IOT / Zhihong Yang // International Conference on Multimedia 

Technology. –2011 – pp. 747–751. 

127. Sotiris Papantoniou. Using Intelligent Building Energy Management System 

for the Integration of Several Systems to one Overall Monitoring and Management 

System /Sotiris Papantoniou, Stefano Mangili, and Ivan Mangialenti // 8th International 

Conference on Sustainability in Energy and Buildings, – September 2016 – Turin, Italy– 

pp. 639 –647. 

128. Vlasios Tsiatsis. The SENSEI real world internet architecture / Vlasios 

Tsiatsis  // Towards the Future Internet: Emerging Trends from European Research – 

2010 - pp. 247–256. 

129. Martin Bauer. Final Architectural Reference Model for IoT /Martin Bauer  

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://www.iot-a.eu – 2013 - pp. 53–59 

(дата звернення 04.09.2021). 

130. Толубко В. Б., Удосконалення процесів управління 

телекомунікаційними мережами за стандартом Telecommunications Management 



232 

Network / Беркман Л. Н., Заїка В. Ф., Макаренко А. О., Березнюк А. В. // Наукові 

записки УНДІЗ. - 2019. - №2, С. 5-13. 

131. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Костік Б.Я., Олійник В.Ф., Скляренко С.М. 

та інші. Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій – / 

Підручник для ВНЗ.К.: Техніка, 2007.- 384 с. 

132. R. Khan. Future Internet: The Internet of Things Architecture, Possible 

Appli- cations and Key Challenges / R. Khan // 10th International Conference on 

Frontiers of Information Technology. – 2012 – pp. 257–260. 

133. I. Yaqoob. Internet of Things Architecture: Recent Advances, Taxonomy, 

Re- quirements, and Open Challenges/ I. Yaqoob // IEEE Wireless Communications 24.3 

–2017 – pp. 10–16. 

134. Стеклов В. К., Беркман Л. Н., Кільчицький Є. В. Оптимізація та 

моделювання пристроїв і систем зв’язку. - К.: Техніка, 2004. - 576 с. 

135. L. D. Xu. Internet of Things in Industries: A Survey / W. He, and S. Li. // 

IEEE Transactions on Industrial Informatics 10.4 – 2014 -  pp. 2233–2243. 

136. Hui Suo. Security in the Internet of Things: A Review / Hui Suo // 

International Conference on Computer Science and Electronics Engineering, ICCSEE  - 

2012 - pp. 2022–2024. 

137. Jaehak Yu. IoT as a applications: cloud-based building management systems 

for the internet of things / Jaehak Yu // Multimedia Tools and Applications 75.22  - 2016 

- , pp. 14583– 14596. 

138. M. A. Chaqfeh. Challenges in middleware solutions for the internet of things 

/ M. A. Chaqfeh, N. Mohamed //  International Conference on Collaboration 

Technologies and Systems - 2012 -  pp. 21–26. 

139. N. Mohamed. CE-BEMS: A cloud-enabled building energy management 

system / N. Mohamed, S. Lazarova-Molnar, J. Al-Jaroodi // 3rd MEC International 

Conference on Big Data and Smart City (ICBDSC). – 2016 - pp. 1–6. 

140. Ala Al-Fuqaha. Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, 

Protocols, and Applications / Ala Al-Fuqaha // IEEE Communications Surveys and 

Tutorials 17.4 – 2015 -  pp. 2347–2376. 



233 

141. Жураковський Б. Ю, Зенів І. О. Технології Інтернету Речей – / 

Навчальний посібник для ВНЗ.К.: КПІ ім. Сікорського, 2021.- 271 с. 

142. Luka Milić. A novel versatile architecture for Internet of Things / Luka 

Milić, Leonardo Jelenković // 38th International Convention on Information and 

Communica- tion Technology, Electronics and Microelectronics,– 2015 -  pp. 1026–

1031. 

143. P. Spiess. SOA-Based Integration of the Internet of Things in Enterprise 

Services / P. Spiess // IEEE International Conference on Web Services. – 2009 - pp. 968–

975. 

144. Priyan Malarvizhi. A novel three tier Internet of Things architecture with 

machine learning algorithm for early detection of heart diseases / Priyan Malarvizhi, Usha 

Devi Gandhi // Computers and Electrical Engineering 65 – 2018 - pp. 222 –235. 

145. M. Manic. Building Energy Management Systems: The Age of Intelligent 

and Adaptive Buildings / M. Manic // IEEE Industrial Electronics Magazine 10.1 – 2016 

- pp. 25–39. 

146. Álvaro Villalba. servIoTicy and iServe: A Scalable Platform for Mining the 

IoT / Álvaro Villalba // The 6th International Conference on Ambient Systems, Networks 

and Technologies – 2015 - pp. 1022 –1027. 

147. Barcelona Supercomputing Center. http://www.bsc.es. [Електронний 

ресурс] // – Режим доступу: http://www.bsc.es (дата звернення 10.10.2021) 

148. COMPOSE: Collaborative Open Market to Place Objects at your Service. 

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://www.compose-project.eu (дата 

звернення 11.10.2021) 

149. M.3010 : Principles for a telecommunications management network 

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://www.itu.int/rec/T-REC-M.3010/en 

(дата звернення 12.10.2021) 

150. Opirskyy I., Проблеми та загрози безпеці ІоТ пристроїв. / Holovchak R., 

Moisiichuk I., Balianda T., & Haraniuk S // Електронне фахове наукове видання 

«Кібербезпека: освіта, наука, » - 2021 - №3(11), С. 31-42. 



234 

151. Базилевич, В. М., Захищена система розумного будинку з 

використанням Internet of Things. / Базилевич, В. М., Мальцева, М. В., Петренко, Т. 

А., Черниш, Л. Г. // Технічні науки та технології, - 2020 - №2, С.218–228. 

152. M. Ficco. Hybrid indoor and outdoor location services for new generation 

mobile terminals / M. Ficco, F. Palmieri, A. Castiglione // Personal and Ubiquitous 

Computing - 2014 - №12, pp. 271–285. 

153. Rabee M. Environmental Comfort Criteria: Weighting and Integration / 

Rabee M. Reffat, Edward L. Harkness // Journal of Performance of Constructed Facilities 

- 2011 - №15, рр. 35-39.  

154. Коцюбівська К., Впровадження технологій інтернету речей під час 

створення системи «Розумний дім». Цифрова платформа. / Коцюбівська К., Прісич 

В., Яворський О. // Інформаційні технології в соціокультурній сфері. -  2019 - Т. 2, 

№ 2., С. 136–143. 

155. Журавська І.М., IoT-мережа на базі Bluetooth-модулів для 

автоматизованого керування споживанням енергоресурсів. / Журавська І.М. // 

Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, вир-во. - 2018. - №30, С. 37-44. 

  



235 

ДОДАТОК А 

 

Фрагмент вихідного коду алгоритму метаевристичного вибіркового пошуку. 

 

У фрагменті наведено блок коду функції оцінки завантажених даних. 

Загальний обсяг вихідного коду сягає понад 120 сторінок. 

from __future__ import print_function 
import numpy as np 
import tensorflow as tf 
import time 
import trimesh 
import trimesh.transformations as tra 
import surface_normal 
import copy 
import os 
from easydict import EasyDict as edict 
import yaml 
from vpap_data_reader import regularize_pc_point_count 
 
from train import build_evaluator_ops, build_vae_ops 
 
def choose_vpap_pt_better_than_threshold(eulers, translations, probs, 
threshold=0.7): 
    """ 
      Обираємо сети мереж, які мають бали, вищі за вхідний поріг. 
    """ 
    print('choose_better_than_threshold threshold=', threshold) 
    return np.asarray(probs >= threshold, dtype=np.float32) 
 
def choose_vpap_pt_better_than_threshold_in_sequence(eulers, translations, 
probs, threshold=0.7): 
    """ 
      Обираємо сети мереж з максимальним балом у послідовності уточнення 
сету. 
    """ 
    output = np.zeros(probs.shape, dtype=np.float32) 
    max_index = np.argmax(probs, 0) 
    max_value = np.max(probs, 0) 
    # print(max_value) 
    # print(max_index) 
    for i in range(probs.shape[1]): 
        if max_value[i] > threshold: 
            output[max_index[i]][i] = 1. 
    return output 
 
 
def joint_config(vae_folder, evaluator_folder='', dataset_root_folder='', 
eval_split=''): 
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    """ 
     Об’єднуємо конфігурації vae і evaluator і переконуємося, що вони є 
         сумісні між собою.    """ 
 
    print('--> завантаження {}'.format(os.path.join(vae_folder, 
'args.yaml'))) 
    vae_cfg = vars(yaml.load(open(os.path.join(vae_folder, 'args.yaml')))) 
    print('--> завантаження {}'.format(os.path.join(evaluator_folder, 
'args.yaml'))) 
    evaluator_cfg = vars(yaml.load(open(os.path.join(evaluator_folder, 
'args.yaml')))) 
 
    args = copy.deepcopy(vae_cfg) 
    for k in evaluator_cfg: 
        if k in args: 
            if k in set(['train_evaluator', 'ngpus', 'logdir']): 
                continue 
            if args[k] != evaluator_cfg[k]: 
                print('conflicting key {}:'.format(k)) 
                print('  in vae, it is {}'.format(args[k])) 
                print('  in evaluator, it is {}'.format(evaluator_cfg[k])) 
        else: 
            args[k] = evaluator_cfg[k] 
 
    # додавання параметрів, які використовуються для висновків, а не для 
тестування. 
 
    args['ngpus'] = 1 
    args['gpu'] = 1 
    args['vae_checkpoint_folder'] = os.path.join(vae_folder, 'tf_output') 
    args['evaluator_checkpoint_folder'] = os.path.join(evaluator_folder, 
'tf_output') 
    args['sample_based_improvement'] = 1 
    args['vpap_selection_mode'] = 'better_than_threshold_in_sequence' 
    args['num_samples'] = 200 
    args['eval_split'] = eval_split 
    args['num_refine_steps'] = 20 
    args['use_geometry_sampling'] = 0 
    args['gan'] = 0 
    if 'gan' in vae_cfg: 
        args['gan'] = vae_cfg['gan'] 
 
    if dataset_root_folder != '': 
        args['dataset_root_folder'] = dataset_root_folder 
 
    return edict(args) 
 
 
class VpapEstimator: 
    """ 
      Включає код, який використовується для виконання висновку. 
    """ 
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    def __init__(self, cfg, scope=''): 
        self._cfg = cfg 
        self._scope = scope 
        self._sample_based_improvements = 
self._cfg.sample_based_improvement 
        self._num_samples = self._cfg.num_samples 
        self._choose_fns = { 
            'all': None, 
            'better_than_threshold': choose_vpap_pt_better_than_threshold, 
            'better_than_threshold_in_sequence': 
choose_vpap_pt_better_than_threshold_in_sequence, 
        } 
 
        self._data_dict = { 
            'vae_pc': tf.placeholder(tf.float32, [self._num_samples, 
self._cfg.npoints, 3], name='sample_pc_input'), 
            'evaluator_pc': tf.placeholder(tf.float32, [self._num_samples, 
self._cfg.npoints, 3], 
                                           name='evaluator_pc_input'), 
            'vae_pred/samples': tf.placeholder(tf.float32, 
[self._num_samples, self._cfg.latent_size], 
                                               name='sample_latent_input'), 
            'evaluator_vpap_eulers': [ 
                tf.placeholder(tf.float32, [self._num_samples], 
name='sample_ratation_{}'.format(i)) for i in 
                range(3)], 
            'evaluator_vpap_translations': tf.placeholder(tf.float32, 
[self._num_samples, 3], 
                                                           
name='sample_translation'), 
        } 
 
    def load_weights( 
            self, 
            sess, 
            vae_checkpoint_folder=None, 
            evaluator_checkpoint_folder=None, 
            vae_scope='vae', 
            evaluator_scope='evaluator', 
    ): 
        vae_checkpoint_folder = self._cfg.vae_checkpoint_folder if 
vae_checkpoint_folder is None else vae_checkpoint_folder 
        evaluator_checkpoint_folder = self._cfg.evaluator_checkpoint_folder 
if evaluator_checkpoint_folder is None else evaluator_checkpoint_folder 
        evaluator_vars = [] 
        vae_vars = [] 
        for v in tf.global_variables(): 
            if v.name.startswith(evaluator_scope): 
                evaluator_vars.append(v) 
            elif v.name.startswith(vae_scope): 
                vae_vars.append(v) 
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            else: 
                print(v.name) 
        print('vae_vars = {} evaluator vars = {}'.format(len(vae_vars), 
len(evaluator_vars))) 
 
        if vae_checkpoint_folder is not None: 
            vae_saver = tf.train.Saver(var_list=vae_vars) 
            print('latest vae checkpoint', 
tf.train.latest_checkpoint(vae_checkpoint_folder)) 
            vae_saver.restore(sess, 
tf.train.latest_checkpoint(vae_checkpoint_folder)) 
 
        evaluator_loader = tf.train.Saver(var_list=evaluator_vars) 
        print('папка контрольної точки', evaluator_checkpoint_folder) 
        print('остання контрольна точка оцінки', 
tf.train.latest_checkpoint(evaluator_checkpoint_folder)) 
        evaluator_loader.restore(sess, 
tf.train.latest_checkpoint(evaluator_checkpoint_folder)) 
 
    def create_network(self): 
        self._cfg.is_training = 0 
        self._cfg.train_evaluator = 1 
        build_evaluator_ops(self._data_dict, self._cfg) 
        self._cfg.train_evaluator = 0 
        build_vae_ops(self._data_dict, self._cfg) 
 
        print(self._data_dict.keys()) 
 
    def predict_and_refine_vpap_pt( 
            self, 
            sess, 
            pc, 
            num_refine_steps, 
            latents, 
            threshold, 
            choose_fn, 
            metadata, 
            vpap_pt_rt=None, 
    ): 
 
        if vpap_pt_rt is None: 
            batch_size = latents.shape[0] 
        else: 
            batch_size = vpap_pt_rt.shape[0] 
 
        broadcast_pc = np.tile(np.expand_dims(pc, 0), [batch_size, 1, 1]) 
 
        if vpap_pt_rt is not None: 
            vpap_eulers = np.asarray([tra.euler_from_matrix(g) for g in 
vpap_pt_rt], dtype=np.float32) 
            vpap_translations = np.asarray([g[:3, 3] for g in vpap_pt_rt], 
dtype=np.float32) 
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        elif self._cfg.use_geometry_sampling: 
            vpap_pt = surface_normal.propose_vpap_pt(pc, 0.01, 
latents.shape[0]) 
            vpap_eulers = np.asarray([tra.euler_from_matrix(g) for g in 
vpap_pt]) 
            vpap_translations = np.squeeze(vpap_pt[:, :3, 3]) 
 
            vae_feed_dict = {} 
            vae_feed_dict[self._data_dict['vae_pc']] = broadcast_pc 
            vae_feed_dict[self._data_dict['vae_pred/samples']] = latents 
 
            print('запущено ініціалізацію...') 
            vae_time = time.time() 
            vpap_qt = sess.run(tf_vpap_qt, feed_dict=vae_feed_dict) 
            vae_time = time.time() - vae_time 
            print('це займе {} секунд'.format(vae_time)) 
 
            conversion_time = time.time() 
            vpap_eulers, vpap_translations = 
self._convert_qt_to_rt(vpap_qt) 
            print('QT у RT займе {} секунд'.format(time.time() - 
conversion_time)) 
 
        improved_probs = [] 
        improved_ts = [] 
        improved_eulers = [] 
 
        improved_ts.append(np.asarray(vpap_translations)) 
        improved_eulers.append([vpap_eulers[:, 0], vpap_eulers[:, 1], 
vpap_eulers[:, 2]]) 
 
        for refine_iter in range(num_refine_steps + 1): 
            eval_and_improve = refine_iter < num_refine_steps 
            if eval_and_improve: 
                print('Покращення #{}'.format(refine_iter)) 
 
 
            improve_fn = self._improve_vpap_pt_sampling_based if 
self._sample_based_improvements else self._improve_vpap_pt_gradient_based 
            improved_results = improve_fn( 
                sess, 
                broadcast_pc, 
                improved_eulers[-1], 
                improved_ts[-1], 
                eval_and_improve=eval_and_improve, 
                metadata=metadata, 
            ) 
            if eval_and_improve: 
                new_success, new_t, new_euler = improved_results 
                improved_ts.append(new_t) 
                improved_eulers.append(new_euler) 
                improved_probs.append(new_success) 
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            else: 
                new_success = improved_results 
                improved_probs.append(new_success) 
 
        improved_probs = np.asarray(improved_probs) 
        improved_ts = np.asarray(improved_ts) 
 
        for i in range(len(improved_eulers)): 
            improved_eulers[i] = np.concatenate([np.expand_dims(x, -1) for 
x in improved_eulers[i]], axis=-1) 
            improved_eulers[i] = np.asarray(improved_eulers[i], 
dtype=np.float32) 
 
        improved_eulers = np.asarray(improved_eulers) 
        print(improved_probs.shape) 
        improved_probs = np.squeeze(improved_probs, -1) 
 
        print(improved_eulers.shape, improved_ts.shape, 
improved_probs.shape) 
        if choose_fn is None: 
            selection_mask = np.ones(improved_probs.shape, 
dtype=np.float32) 
        else: 
            print(threshold) 
            selection_mask = choose_fn(improved_eulers, improved_ts, 
improved_probs, threshold=threshold) 
 
        return improved_probs, improved_ts, improved_eulers, selection_mask 
 
    def _improve_vpap_pt_gradient_based(self, sess, pc, euler_angles, 
translation, eval_and_improve, metadata): 
 
        assert (isinstance(euler_angles, list)) 
        assert (len(euler_angles) == 3) 
 
        fd = {} 
        fd[self._data_dict['evaluator_pc']] = pc 
        for i in range(3): 
            fd[self._data_dict['evaluator_vpap_eulers'][i]] = 
euler_angles[i] 
 
        fd[self._data_dict['evaluator_vpap_translations']] = translation 
 
        sess_time = time.time() 
        if eval_and_improve: 
            current_success, delta = sess.run( 
                [self._data_dict['evaluator_pred/success'], 
self._data_dict['evaluator_gradient']], 
                feed_dict=fd 
            ) 
        else: 
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            current_success = 
sess.run(self._data_dict['evaluator_pred/success'], feed_dict=fd) 
            return current_success 
 
        print(time.time() - sess_time) 
 
        delta_t = delta[0] 
        norm_t = np.maximum(np.sqrt(np.sum(delta_t * delta_t, -1)), 1e-6) 
        alpha = np.minimum(0.01 / norm_t, 1.0) 
 
        improved_angles = [euler_angles[i] + delta[i + 1] * alpha for i in 
range(3)] 
        improved_translations = translation + np.expand_dims(alpha, -1) * 
delta_t 
 
        return current_success, improved_translations, improved_angles 
 
    def _improve_vpap_pt_sampling_based( 
            self, 
            sess, 
            pc, 
            euler_angles, 
            translation, 
            eval_and_improve, 
            metadata 
    ): 
        assert (metadata is not None) 
        assert ('type' in metadata) 
        print(metadata['type']) 
        ph_translation = self._data_dict['evaluator_vpap_translations'] 
        ph_rotations = self._data_dict['evaluator_vpap_eulers'] 
 
        fd = {} 
        fd[self._data_dict['evaluator_pc']] = pc 
        for i in range(3): 
            fd[ph_rotations[i]] = euler_angles[i] 
 
        fd[ph_translation] = translation 
        tf_success = self._data_dict['evaluator_pred/success'] 
 
        if eval_and_improve: 
            sampling_type = metadata['type'] 
            supported_samplings = ['metropolis'] 
            assert (sampling_type in supported_samplings) 
 
            if sampling_type == 'metropolis': 
                improve_time = time.time() 
                delta_t = 2 * (np.random.rand(*translation.shape) - 0.5) 
                delta_t *= 0.02 
                delta_euler_angles = 
[(np.random.rand(*euler_angles[i].shape) - 0.5) * 2 * np.radians(0) for i 
in 
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                                      range(3)] 
 
                perturbed_translation = translation + delta_t 
                perturbed_euler_angles = [euler_angles[i] + 
delta_euler_angles[i] for i in range(3)] 
 
                if 'last_success' not in metadata: 
                    metadata['last_success'] = sess.run(tf_success, 
feed_dict=fd) 
 
                fd[ph_translation] = perturbed_translation 
 
                for i in range(3): 
                    fd[ph_rotations[i]] = perturbed_euler_angles[i] 
 
                sess_time = time.time() 
                perturbed_success = sess.run(tf_success, feed_dict=fd) 
                print(time.time() - sess_time) 
                ratio = perturbed_success / 
np.maximum(metadata['last_success'], 0.0001) 
 
                next_success = metadata['last_success'].copy() 
                next_translation = translation.copy() 
                next_euler_angles = copy.deepcopy(euler_angles) 
 
                mask = np.random.rand(*ratio.shape) <= ratio 
                assert (len(mask.shape) == 2 and mask.shape[1] == 1), 
mask.shape 
                ind = np.where(mask)[0] 
 
                for i in ind: 
                    next_success[i, :] = perturbed_success[i, :] 
                    next_translation[i, :] = perturbed_translation[i, :] 
                    for j in range(3): 
                        next_euler_angles[j][i] = 
perturbed_euler_angles[j][i] 
 
                output = (copy.deepcopy(metadata['last_success']), 
next_translation, next_euler_angles) 
                metadata['last_success'] = next_success 
                print('час = ', improve_time - time.time()) 
 
                return output 
            else: 
                raise NotImplementedError('invalid sampling type 
{}'.format(sampling_type)) 
 
 
        else: 
            eval_time = time.time() 
            if 'last_success' in metadata: 
                return metadata['last_success'] 
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            current_success = sess.run(tf_success, feed_dict=fd) 
            print('час виконання', time.time() - eval_time) 
            return current_success 
 
    def predict_vpap_pt( 
            self, 
            sess, 
            input_pc, 
            latents, 
            num_refine_steps, 
            return_vpap_indexes=False, 
            base_to_camera_rt=None, 
            vpap_pt_rt=None, 
    ): 
        normalize_pc_count = input_pc.shape[0] != self._cfg.npoints 
        if normalize_pc_count: 
            pc = regularize_pc_point_count(input_pc, 
self._cfg.npoints).copy() 
        else: 
            pc = input_pc.copy() 
 
        pc_mean = np.mean(pc, 0) 
        pc -= np.expand_dims(pc_mean, 0) 
 
        batch_size = self._cfg.num_samples 
        if vpap_pt_rt is not None: 
            n = vpap_pt_rt.shape[0] 
        else: 
            n = latents.shape[0] 
 
        output_vpap_pt = [ ] 
        output_scores = [ ] 
        output_latents = [ ] 
        output_vpap_indexes = [ ] 
 
        for i in range(0, n, self._cfg.num_samples): 
            interval_index = range(i, min(i + batch_size, n)) 
            num_elems_added = 0 
            if vpap_pt_rt is None: 
                current_vpap_pt_rt = None 
            else: 
                current_vpap_pt_rt = vpap_pt_rt[interval_index] 
                num_elems_added = batch_size - current_vpap_pt_rt.shape[0] 
                extended_current_vpap_pt_rt = np.zeros((batch_size, 4, 4), 
dtype=np.float32) 
                extended_current_vpap_pt_rt[:current_vpap_pt_rt.shape[0], 
:, :] = current_vpap_pt_rt 
                current_vpap_pt_rt = extended_current_vpap_pt_rt 
            if latents is None: 
                current_latents = None 
            else: 
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                current_latents = latents[interval_index] 
                num_elems_added = batch_size - current_latents.shape[0] 
                extended_current_latents = np.zeros((batch_size, 
self._cfg.latent_size)) 
                extended_current_latents[:current_latents.shape[0], :] = 
current_latents 
                current_latents = extended_current_latents 
 
            vpap_pt, scores, output_latents, vpap_indexes = 
self._predict_vpap_pt( 
                sess, 
                pc, 
                current_latents, 
                num_refine_steps, 
                self._cfg.threshold, 
                base_to_camera_rt=None, 
                vpap_pt_rt=current_vpap_pt_rt, 
                return_vpap_indexes=True, 
            ) 
            for g, s, l, gi in zip(vpap_pt, scores, output_latents, 
vpap_indexes): 
                if gi[1] < batch_size - num_elems_added: 
                    unnormalized_g = g.copy() 
                    unnormalized_g[:3, 3] += pc_mean 
                    output_vpap_pt.append(unnormalized_g) 
                    output_scores.append(s) 
                    output_latents.append(l) 
                    output_vpap_indexes.append(gi) 
 
        if return_vpap_indexes: 
            return output_vpap_pt, output_scores, output_latents, 
output_vpap_indexes 
 
        return output_vpap_pt, output_scores, output_latents 
 
    def _predict_vpap_pt( 
            self, 
            sess, 
            pc, 
            latents, 
            num_refine_steps, 
            threshold, 
            return_vpap_indexes=False, 
            base_to_camera_rt=None, 
            vpap_pt_rt=None, 
    ): 
 
        metadata = {'type': 'metropolis'} 
        vpap_pt = [] 
        scores = [] 
        output_latents = [] 
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        improved_probs, improved_ts, improved_eulers, selection_mask = 
self._predict_and_refine_vpap_pt( 
            sess, 
            pc, 
            num_refine_steps, 
            latents, 
            threshold=threshold, 
            choose_fn=self._choose_fns[self._cfg.vpap_selection_mode], 
            metadata=metadata, 
            vpap_pt_rt=vpap_pt_rt, 
        ) 
 
        refine_indexes, sample_indexes = np.where(selection_mask) 
 
        if latents is None: 
            output_latents = None 
 
        vpap_indexes = [] 
        num_removed_vpap_pt = 0 
        for refine_index, sample_index in zip(refine_indexes, 
sample_indexes): 
            rt = tra.euler_matrix(*improved_eulers[refine_index, 
sample_index, :]) 
            rt[:3, 3] = improved_ts[refine_index, sample_index, :] 
            if base_to_camera_rt is not None: 
                dot = np.sum(rt[:3, 2] * -base_to_camera_rt[:3, 2]) 
 
                if dot < 0: 
                    num_removed_vpap_pt += 1 
                    continue 
 
            scores.append(improved_probs[refine_index, sample_index]) 
            vpap_pt.append(rt.copy()) 
            if latents is not None: 
                output_latents.append(latents[sample_index]) 
            vpap_indexes.append([int(refine_index), int(sample_index)]) 
 
        if num_removed_vpap_pt > 0: 
            print('видалити {} vpap_pt у 
camera_to_base_rt'.format(num_removed_vpap_pt)) 
 
        if return_vpap_indexes: 
            return vpap_pt, scores, output_latents, vpap_indexes 
 
        return vpap_pt, scores, output_latents 
 
    def _convert_qt_to_rt(self, vpap_pt): 
        Rs = [] 
        Ts = [] 
 
        for g in vpap_pt: 
            Rs.append(tra.euler_from_quaternion(g[:4])) 
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            Ts.append(g[4:]) 
        Rs = np.asarray(Rs) 
 
        return Rs, Ts 
 
    def sample_latents(self): 
        if 'gan' in self._cfg and self._cfg['gan'] == 1: 
            latents = np.random.rand( 
                self._cfg.num_samples, self._cfg.latent_size) 
        else: 
            latents = np.random.rand( 
                self._cfg.num_samples, self._cfg.latent_size) * 4 - 2 
        return latents 
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