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1. Исторически преглед и предпоставки за създаването на умни къщи

За първи път терминът „Умна къща” (Smart house) се използва в началото
на 80-те години на XX век, но концепцията не е нова. През годините със
сходен смисъл са използвани понятията Home automation” e-House”сходен смисъл са използвани понятията „Home automation , „e House ,
„Domotics” (Domus + Informatics). Те имат предвид електронна мрежова
технология, която интегрира устройства и приложения, така че цялата къща
да бъде наблюдавана и контролирана централно като единенда бъде наблюдавана и контролирана централно като единен
механизъм.

О й ECHO 1966Още най-първата експериментална реализация ECHO от 1966 г. има за цел
пестене на енергия и средства и увеличаване комфорта на
обитателите. Според Paolo Carner концепцията на УК е логичен
завършек на множество десетилетия технологичен прогрес и
революции в областта на механичните и електрическите устройства, а
днес и в информатиката.д ес фор а а а



1. Исторически преглед и предпоставки за създаването на умни къщи

Благодарение на тези революции на пазара се появиха уреди, които поеха
голяма част от рутинните домакински задачи или осигуриха забавления и
домашен комфорт Такива са телефонът телевизията (черно бяла илидомашен комфорт. Такива са телефонът, телевизията (черно-бяла или
цветна; сателитна, ефирна или кабелна), централното отопление,
съдомиялната машина, микровълновата печка, видеомагнетофонът и

бразбира се, персоналният компютър и интернет .



1. Исторически преглед и предпоставки за създаването на умни къщи

Именно информационната революция подсказа, че един компютър може
да бъде натоварен със задачата да получава и обработва информация от
различни сензори за състоянието на дома да взема решения и даразлични сензори за състоянието на дома, да взема решения и да
управлява всички уреди у дома с цел поемане на рутинни задачи и
пестене на енергия.

Другата предпоставка, която също постепенно води до все по-голям дял на
УК в съвременните градове, е новото поколение потребители, които от
деца свикват с конзолите за игри, компютрите, таблетите и смартфоните и
които възприемат нормално контакта с програма, която да управлява
къщата имкъщата им.
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2. Основни принципи на Умната къща. 

Технологията на УК все още се уточнява и развива, но вече могат да се
дефинират някои нейни основополагащи принципи. За да бъде оценена
една къща като Умна” използваната в нея технология трябва да включваедна къща като „Умна , използваната в нея технология трябва да включва
следните елементи: интелигентен контрол, автоматизация в дома и
вътрешна мрежа. Интелигентният контрол се осъществява от контролна
система, съставена от два типа елементи:
сензори, които наблюдават, контролират и отчитат статуса на домашната

среда;
управляващ субект (човек или софтуер), който взема решения на базата

на наличната информация и ги изпълнява.



2. Основни принципи на Умната къща. 

За да изпълнява задачите си, УК се нуждае
от следните типове устройства:

Сензори (Sensors), които мерят температура,
светлина, влажност или регистрират движение и
други промени в контролирани зони;други промени в контролирани зони;

Контролери (Controllers) – персонален
компютър или специална домашна система за
управление;управление;

Изпълняващи устройства (Actuators) –
моторизирани вентили, ключове (например за
осветление), двигатели и др.;осветление), двигатели и др.;

Комуникационни канали за предаване на
данни (Buses) – могат да бъдат кабелни или
безжични;;

Интерфейс (Interfacer) – осигурява
взаимодействието между човека и системата,
или между устройствата в системата.у у



2. Основни принципи на Умната къща. 

Умната къща следи и управлява следните параметри и под-системи на дома:

Микроклимат определя се от наличните в различните помещения светлинаМикроклимат – определя се от наличните в различните помещения светлина,
температура и влажност. Сензори следят тези параметри и въз основа на тях и на
резултатите от датчиците за движение управляващата програма взема решение да
отвори или затвори щорите да включи или изключи отопление или изкуственоотвори или затвори щорите, да включи или изключи отопление или изкуствено
осветление, а при липса на обитател да премине в „икономичен режим”.

Електрически уреди в различните помещения Те могат да бъдат управлявани съсЕлектрически уреди в различните помещения. Те могат да бъдат управлявани със
съществуващите няколко стандарта за управление на електрическите уреди, които
включват инструкции за включване/изключване и избор на подходящи режими.

Охранителна система, базирана на датчици за движение и датчици за отваряне на
врати и прозорци. Комбинира се с периметрова охрана, контрол на достъпа, домофонна
система, система за видеонаблюдение и дистанционно управление.у р

Пожаро-известителна система. Загубите от пожар могат да бъдат значителни, в
това число да бъде унищожена и самата система за управление. В същото време
разходите за ефективна система за пожароизвестяване не са големи, затова такава
система е силно препоръчителна.



2. Основни принципи на Умната къща. 

Къщата може да бъде управлявана посредством програма, инсталирана на:

специализиран компютърен терминал;специализиран компютърен терминал;
персонален компютър (лаптоп);
таблет;

фсмартфон
– с помощта на графично меню или чрез глас.

Компютърът е в състояние да предава информация за състоянието на къщата
и на отдалечен потребител, който се намира в друг квартал, град или даже ви на отдалечен потребител, който се намира в друг квартал, град или даже в
друга държава или континент.

С тази идея главният техническиС тази идея главният технически
директор на Интелигентни енергийни
технологии към IBM Stanford-Clark

2009 T ti Hпрез 2009 г. създаде Tweeting House –
къща, която информира своя собственик
за състояние си със съобщения в
Tweeter.



2. Основни принципи на Умната къща. 

Налични технически възможности на УК

Благодарение на информационната революция и интернет нараснаБлагодарение на информационната революция и интернет нарасна
значително броят на задачите, които човек може да изпълнява в дома си. Така
човек може да работи, да се обучава дистанционно и да пазарува от къщи.

Така нараства броят на предизви-
кателствата към УК – тя трябва да е в

фсъстояние да осигури комфорта на
обитателите си и да им позволи да
изпълняват още повече задачи.
Възможността да се работи (учи) в
къщи променя и времето на
максимална енергийна консумацияр у ц
в къщата. За работещ другаде
обитател максималната консумация
на енергия в дома е късно вечер а зана енергия в дома е късно вечер, а за
работещ в къщи обитател макси-
малната консумация е през деня.



2. Основни принципи на Умната къща. 

Налични технически възможности на УК

Дори към момента наличните технически възможности на УК са доста широкиДори към момента наличните технически възможности на УК са доста широки.
Придобиват популярност умните прахосмукачки, автоматични градински
напоителни системи, сензорите с пасивни инфрачервени лъчи – при

й йпредварителна настройка се задействат светлините в къщата, както и
вътрешните камери и видеомагнетофони, а сигурността се гарантира с
влизане с чип или пръстов отпечатък или сканиране на зеница.

Ако къщата успява да разпознава обитателите си, тя може да предлага
индивидуализиране на услугите си – при влизане в дневната на определениндивидуализиране на услугите си при влизане в дневната на определен
човек да пуска любимия му ТВ-канал, или любима музика, да настройва
предпочитани светлини и температура.



2. Основни принципи на Умната къща. 

Налични технически възможности на УК

Къщата може да докладва статуса си в Tweeter или другаде в интернетКъщата може да докладва статуса си в Tweeter или другаде в интернет.

Къщата трябва да е в състояние да планира определени дейности да бъдат
( )изпълнени при по-ниски цени на електроенергията (например нощни).

Такива дейности са чистене с интелигентна прахосмукачка, пране, миене на
съдове, поливане, зареждане на батерии (в това число на електрическа кола).

Във Великобритания системата УК сер
изпробва от няколко години в домове на
възрастни хора и инвалиди. С оглед
нарастване на продължителността нанарастване на продължителността на
живота в бъдеще може да се очаква все
повече възрастни хора да желаят
такава услуга за да запазят самотакава услуга, за да запазят само-
стоятелността си и досегашния си начин
на живот.



2. Основни принципи на Умната къща. 

Очаквани способности в близко бъдеще

Принципно УК може да взема сложни решения които са отвъд техническитеПринципно УК може да взема сложни решения, които са отвъд техническите
способности на обитателите на дома. Ако къщата е в състояние да получава
информация за състоянието си чрез сензорите си (вътрешна диагностика),

йтя може да вика сама майстор за ремонт, да го посрещне, да го насочи,
запише и изпрати.
Големи надежди се възлагат на хладилници (и вече има първи успехи в тази
посока), които са в състояние да проверят наличностите на продуктите си,
определят кои се изчерпват и да ги поръчат по интернет. Самите продукти
могат да се доставят дори чрез дронове.могат да се доставят дори чрез дронове.



2. Основни принципи на Умната къща. 

О б б бОчаквани способности в близко бъдеще

При наличие и предварително подготвяне на продуктите „интелигентнатау
кухня” ще може да готви сама, макар и не прекалено сложни ястия. Вече има
такава реализация: кухненски адютант HES. В по-далечно бъдеще може да
се очаква възможността собственикът на къщата да нареди преподрежданесе очаква възможността собственикът на къщата да нареди преподреждане
на интериора на къщата и тя сама да го направи.
Наскоро български ученици от Велико Търново участваха с тази идея в
конкурс на Филипс за 4D интелигентна къща и техният проект се класираконкурс на Филипс за 4D-интелигентна къща и техният проект се класира
сред 16-те най-добри в света. Трябва да се отбележи, че възможностите на
интелигентните къщи в бъдеще със сигурност ще надхвърлят нашето

бвъображение.
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3. Устойчивост. Слънчева енергия за умната къща

Една от задачите на УК, освен да осигурява комфорт на обитателите си, е да
минимизира разхода на енергия в къщата. Намаляването на консумацията
на енергия чрез използване на електрически уреди от по висок енергиен класна енергия чрез използване на електрически уреди от по-висок енергиен клас,
както и по-доброто планиране на дейности, за да се ползва по-ниска цена на
енергията, обаче не са достатъчни, за да може да бъде наречена една

йсграда устойчива.

По дефиниция „устойчива” е сграда, която използва невъзобновяеми
ресурси в минимална степен, намалява промените в околната среда,
запазва естествените екосистеми и свързва хората с природата.

Изграждането на устойчиви сгради
задоволява нуждите на настоящето,
без да застрашава възможноститебез да застрашава възможностите
на бъдещите поколения да задово-
ляват своите нужди.



3. Устойчивост. Слънчева енергия за умната къща

В групата на устойчивите сгради могат да се включат без колебание т.н.
Ниско енергийни сгради (Low energy buildings), Сгради с близка до нулева
консумация на енергия (nZEB) и Нулево енергийни сгради (Zero energyконсумация на енергия (nZEB) и Нулево енергийни сгради (Zero energy
buildings, ZEB). Към първите спадат т.н. пасивни къщи.

Нулево енергийните сгради по дефиниция са сгради, които имат нулеви
въглеродни емисии на годишна база. Това се постига чрез намаляване на
енергийните нужди на сградата и задоволяване на тези нужди на основата нау у
ВЕИ.

Устойчивите сгради не са задължително умни, нито умните къщи саУстойчивите сгради не са задължително умни, нито умните къщи са
задължително устойчиви, но двете понятия в комбинацията „устойчива
умна къща” означават истински прогрес в обитаването и опазването на
околната средаоколната среда.

Това налага УК да бъдат включени в обхвата на устойчивото строителство и
Тстроителната индустрия да се подготви за това предизвикателство. Това

засилва и ролята на университетите като места за обучение на
специалистите, които ще трябва да реализират устойчивите умни сгради.



3. Устойчивост. Слънчева енергия за умната къща

Характеристиките „зеленa”, „умнa”, „интелигентнa” по отношение на
къщите и сградите са свързани с краткосрочни цели.

Устойчивостта е дългосрочна цел, която е в полза не само на нас, но и на
бъдещите поколения.

Технологиите, базирани на рециклиране и възобновяване на сега
използваните ресурси и високата степен, в която те се прилагат, правят
сградата устойчива.



3. Устойчивост. Слънчева енергия за умната къща

Слънчева енергия

В градски условия най добрият ВЕИ е слънчевата енергия Монтажът на PVВ градски условия най-добрият ВЕИ е слънчевата енергия. Монтажът на PV-
система върху покрива на умната къща ù позволява да произвежда колкото се
може по-голяма част от енергията, която използва. В градски условия

бслънчевата енергия, макар да е безплатна и неизчерпаема, също е ограничен
ресурс. Тя е ограничена от съседни сгради и съоръжения, затова
обикновено PV-панели се монтират на покрива на сградите, където имат по-
добра видимост към небосвода. Обичайно се ориентират на юг под ъгъл 25-
30° спрямо хоризонта, за да могат да приемат максимално количество
директна слънчева радиация. В облачно време фотоволтаичните панелидиректна слънчева радиация. В облачно време фотоволтаичните панели
получават дифузна слънчева радиация, чието количество в зимните месеци е
над 60% от глобалната радиация.



3. Устойчивост. Слънчева енергия за умната къща

Слънчева енергия

Слънчевата енергия се променя със сезоните, а през деня зависи отр р р
височината на слънцето над хоризонта и от облачността. Всичко това
създава неравномерност в произвежданата електрическа енергия. При това
максималното количество произвеждана енергия не съвпада по часове смаксималното количество произвеждана енергия не съвпада по часове с
максималното потребление. Затова са нужни допълнителни мерки, за да не
пречи на потреблението неравномерността в производството.

Една такава мярка е произведената от къщата енергия да се включи в
градската (или националната) електро-разпределителна мрежа. Това
нивелира достъпа до енергия независимо от климатичните условия над
конкретната къща и град. В случай на необходимост се включват енергийни
източници от типа на ветрови ЕЦ и ПАВЕЦ, които също са базирани на
възобновяеми източници на енергия.

Друга мярка да се преодолее проблема с неравномерното производство еДру а р а да се реодо ее роб е а с ера о ер о о ро з одс о е
съхраняването на произведената „свръх”-енергия за по-късна употреба.
Така произведената през деня енергия ще може да се ползва през нощта,
флуктуациите на енергията ще бъдат погасявани и няма да се отразяват нафлуктуациите на енергията ще бъдат погасявани и няма да се отразяват на
консумацията.



3. Устойчивост. Слънчева енергия за умната къща

Слънчева енергия

Счита се че едно средно съвременно домакинство ползва около 10 kWh наСчита се, че едно средно съвременно домакинство ползва около 10 kWh на
денонощие. Изчислено на средногодишна база, за това са необходими 30-35
m2 PV-панели. При еднофамилни къщи такава покривна площ е по-лесно да
се осигури.



3. Устойчивост. Слънчева енергия за умната къща

Слънчева енергия

При многофамилни сгради покривната площ е недостатъчна за да бъдеПри многофамилни сгради покривната площ е недостатъчна, за да бъде
покрита с необходимата квадратура PV-панели за всички семейства. Една
обнадеждаваща възможност са т.н. свръхтънки соларни панели, които се

бразполагат по сградните повърхности, в това число по прозорците, без да
възпрепятстват влизането на слънчевата светлина през тях. Така може да се
постигне по-голяма приемна площ на PV-панели.



3. Устойчивост. Слънчева енергия за Умната къща.

В този ред и посока на мисли редно е да се спомене, че увеличаването на
използваната соларна енергия в градовете ще наложи по високиизползваната соларна енергия в градовете ще наложи по-високи
изисквания към ефективността на изпълнителната агенция за борба с
градушките, които са в състояние да увредят градските PV-системи.
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3. Интегриране на Умната къща в Умен град

Умната къща може да съществува и самостоятелно, но истинският смисъл от
нейното съществуване е тя да бъде интегрирана в Умен град. Така
информационните ù системи ще се интегрират в информационните мрежи наинформационните ù системи ще се интегрират в информационните мрежи на
града.

Очаква се устойчивите умни къщи да могат да намалят консумацията на
енергия в града с поне 60% в сравнение с настоящото положение. Такова
намаление на консумираната енергия ще ускори значително развитието нау р р у р р
градовете.

Изчисленията показват, че средствата, необходими да се превърне еднаИзчисленията показват, че средствата, необходими да се превърне една
редова къща в Умна, не са толкова големи. Това означава, че реализацията
ще бъде достъпна за голямо количество хора. Продължавайки в тази
посока тези квартали от умни къщи ще функционират най добре в умнипосока, тези квартали от умни къщи ще функционират най-добре в умни
градове или умни села и най-вече в Умна държава. Това ще гарантира
устойчивост – цел, която трябва да бъде преследвана в полза на всички

б бслоеве на обществото и бъдещите поколения.

БлагодаряБлагодаря!!ла одарла одар
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