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РЕФЕРАТ

    Мета розробки – удосконалення системи пожаробезпеки 
житлових приміщень комплексу «Розумний будинок» для 
усунення вірогідності пожару.
    Задачею роботи є розробка апаратного та програмного 
забезпечення системи пожаробезпеки житлових приміщень.
    У дипломній роботі отримано наступні результати:
    Виконано аналіз існуючих методів сигналізації 
пожаронебезпечних ситуацій, шляхом схемотехнічного 
моделювання за допомогою програми Proteus досліджено 
вплив завад низької частоти на канал виміру температури
відкритого полум’я, проведено схемотехнічний синтез 
пристрою сполучення датчиків температури відкритого 
полум’я, датчиків статичної температури, датчиків 
задимлення з мікроконтролером; розроблено алгоритм та 
програмне забезпечення системи.
    Отримані результати роботи відповідають вимогам 
технічного завдання.
    ПОЖАРОБЕЗПЕКА,РОЗУМНИЙ БУДИНОК, КОНТРОЛЬ, 
МІКРОКОНТРОЛЕР.



ABSTRACT

    The purpose of the development is to improve the fire safety 
system of residential premises of the "Smart House" complex to 
eliminate the probability of a fire. The task of the work is to 
develop the hardware and software of the fire safety
system of residential premises.
    The thesis received the following results:
    The analysis of the existing methods of signaling fire-hazardous
situations was made; through the Proteus program, the effect of 
low frequency noise on the channel of measuring the temperature 
of the open flame was investigated; the scheme engineering of the 
device of connection of open flame temperature sensors, static
temperature sensors, smoke sensors with the microcontroller; The 
algorithm and software of the system are developed.
    The obtained results correspond to requirements of the technical
task.
    FIRE SAFETY, SMART HOUSE, CONTROL,  
MICROCONTROLLER.


