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Актуальність

Сьогодні KNX є одним з найбільш поширених рішень для 

використання в середніх і великих системах автоматизації будинків, 

офісів і комерційних приміщень. Вимоги до зручності, безпеки та 

гнучкості сучасних будівель постійно зростають. Технологія KNX 

знайшла широке застосування в області управління квартирами і 

будівлями по всьому світу.

2



Мета та завдання

Мета: Розробка програмної реалізації людино-машинного інтерфеи ̆су 

HMI для візуалізації KNX-мережі, контролю та моніторингу її хості;

Для реалізації поставленої мети були сформульовані наступні 

завдання:

● встановити зв’язок між шиною та користувачем системи;

● розробка інтерфейсу для візуалізації мережі; 

● управління та контроль над хостами KNX-мережі;

● моніторинг даних;

● інтеграція нових мереж та їх редагування;
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KNX-мережі
KNX - комунікаційна шина, широко використовувана для 

автоматизації будівель.

Основними елементами KNX мережі є так звані актори та сенсори 

наприклад лампочка та вимикач. 

Схема порівняння підключення
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Инструментальный программный пакет ETS
ETS - це унікальний та універсальний інструментальний програмний пакет для 

розробки і налаштування KNX системи автоматизованого управління і контролю 

будівель і квартир.

Даний програмний пакет надає можливість розробити та налаштувати KNX мережу та 

встановити необхідні звязки між елементами системи. По завершенню налаштувань 

вихідні дані завантажуються в шину після чого шина починає працювати.ETS надає 

можливість експорту даних у форматі *.esf та *.knxproj.

*.esf

головна група

підгрупа

груповий адрес

назва групи

тип даних

груповий адрес пов’язаний з 

іншими групами

Структура *.esf  файлу:
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Функціональна схема роботи системи
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Діаграма послідовності роботи спостерігача
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Використані Технології
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Налаштування та інтеграція
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Головне вікно управління та контролю
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Моніторинг даних

Діаграма загального часу роботи 

елементів системи

Графік зміни станів елементів системи
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Моніторинг даних

Історія зміни станів

Термінал подій в системі
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Ідея стартап проекту

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигода для користувача

Розробка програмної

реалізації людино-

машинного інтерфейсу 

HMI для візуалізації KNX-

мережі, контролю та 

моніторингу її хостів

Система для управління 

“розумним” будинком

Можливість управління 

декількома мережами. 

Система для підвищення 

рівня енергоефективності

Ведення моніторингу 

події, перегляд історії 

користування.

Система для тестування 

спроектованих мереж, та 

масштабування існуючих 

мереж.

Перевірка роботи мережі у 

режимі реального часу. 

Встановлення нових 

компонентів управління.
13



Висновки

Було розроблно програмну реалізацію людино-машинного  інтерфейсу для візуалізації

структури KNX-мережі, контролю та моніторингу її хостів, що  виконує наступні задачі:

● встановлення зв’язку між шиною та користувачем системи;

● відображення елементів управління мережі

● управління та контроль над хостами KNX-мережі;

● моніторинг даних;

● інтеграція нових мереж та їх редагування;

Для досягнення поставлених цілей було використано KNX стенд від міжфакультетської 

навчально-наукової лабораторії “Смарт БіоЕнерджі Лаб КПІ”, що надало можливість 

працювати з реальними даними.
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