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Abstract. An integrated Smart Home system for monitoring and man-
agement of the elements of the working environment or at home 
in Home Assistant platform and is integrated with a voice assistant 
(Google Assistant) has been developed. The structure of the Smart 
Home (SH) system is based on the concept of the Internet of Things 
(IoT), which includes connectivity of devices and actuators, as well as 
the presence of Wireless Sensor Network (WSN). The main functions 
in each SH depend strongly on the requirements, way of live, special 
health issues, availability of pets and appliances etc. of the house-
hold members, as well as the home/house architecture, location etc. 
The developed integrated system structure consists of the follow-
ing main modules: connected devices, measuring (sensor) module, 
processing module, visualization module (interface), communication 
module (voice communication). The system allows monitoring and 
control of various parameters of the environment, determination of 
geolocation, tracking the state of the connected devices, provides 
ascertainment of conditions or constraints during the implementation 
of logical algorithms or actions, etc. The developed integrated system 
solves the problem of using various interface applications, commu-
nication protocols and standards by integration of all its elements in 
one Application Programming Interface (API) and simultaneously the 
system is expanding its scope through its integration with a voice 
assistant (Google Assistant). In the developed integrated system solu-
tions with pre-set functions, default functions and user selection 
functions are implemented. Also, specially designed by the author (G. 
Kolev), made and tested IoT boards for stepper motor control, RGB 
LED strip, as well as IoT board for control of small relays for con-
cealed mounting are applied. The system operation rules can be set 
by the user (directly or in time) or depending on the values obtained 
from the sensors (Sensor-based Linked Open Rules). The developed 
SH system gives also the possibility for building actions according to 
the geolocation of each of the devices (users) via the GPS system of 
the phone. Elements, connected with the energy utilization (consump-
tion) efficiency – electricity, water and heat consumption efficiency 
are also considered. The optimization of the consumption is directly 
connected with cost savings which adds an additional benefit to the 
undeniable advantages of the Smart Home system development. The 
process of development of integrated remote-control Smart Home 
systems can continue without limitation in time as far as the imagi-
nation of the designer and/or the users reaches.

Въведение
Базовата концепция за домашна автоматизация, както 

и автоматизацията на работното място имат за цел да ин-

тегрират различни технологии до ниво, при което повечето 
ежедневни задачи са автоматизирани [1]. В съвременните 
интегрирани системи всичко може да бъде свързано с всич-
ко, като по този начин се създава нова разпределена сис-
тема, която надхвърля концепцията за интернет на нещата 
(IoT). Тя се дефинира като интернет на всичко (IoE) [2,3] 
и включва четири основни компонента: хора, неща, данни 
и процеси, които са комбинирани в обща взаимосвързана 
система с виртуален център за данни и интелигентна мрежо-
ва комуникация. Има много предложени проекти и приложе-
ния за проектиране и развитие на автоматизирани системи 
за интелигентен дом (SH) [4-7]. Въпреки че разглеждат раз-
лични функционалности, приложение на различни елементи, 
операции и мрежи, несъмнено всички те са свързани с пови-
шаване на комфорта и сигурността, спестяване на енергия, 
време и усилия, предотвратяване на аварии. Системи като 
засичане на движение, интелигентен контрол на температу-
рата, адаптивната луминесценция, IR технологии (инфрачер-
вени) и системите за сигурност с видеонаблюдение (CCTV) 
са често срещани. Внедряват се усъвършенствани техно-
логии за автоматизация като разпознаване чрез черти на 
лицето [8], гласово контролирани команди [9], управление 
чрез жестове [10], подпомагане при планиране и консулти-
ране в ежедневните задължения в живота. Популярността 
на домашната автоматизация нараства. Според пазарните 
прогнози от юни 2021 г. на Statista [11] до 2025 г. броят на 
домакинствата, които могат да се причислят към типа умен 
дом, се очаква да достигнат 478.22 милиона (фиг. 1), което 
съответства на пазарни приходи от порядъка на 182 443 
милиона долара в световен мащаб.

Фиг. 1. Пазарна прогноза за броя на домакинствата от типа 
умен дом до 2025 г. (по данни от Statista [11])
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Функционалният и оперативен дизайн на интелигент-
на система за мониторинг и управление включва няколко 
етапа: избор на нейните елементи (сензори, изпълнител-
ни механизми, контролери, елементи на мрежова връзка, 
електрически устройства, софтуерни решения и интерфейси 
и други), определяне на нейните структура и функционал-
ност, изграждане и програмно осигуряване на подсистеми-
те, реализиране на логически алгоритми за изпълнение на 
предефинираните функции, разработване на потребителски 
интерфейс, оценка на разходите за нея, тестване и вали-
диране на системата, оптимизация на системата и други.

Основните функции на една интегрирана система мо-
гат да се дефинират най-общо по следния начин [12]:

• Сигурност – охранителна система – видео наблю-
дение и сензорен мониторинг, защита и извес-
тяване за наводнение или пожар, отключване и 
заключване на входни и гаражни врати.

• Комфорт и удобство – дистанционно и/или ин-
телигентно управление на осветление, щори или 
завеси, включване и изключване на електроуреди, 
управление на видео и аудио техника, телевизор, 
климатик, управление на температурата – клима-
тик, отоплителни уреди или парно и други.

• Грижа за здравето – измерване на показатели-
те на околната среда – температура, осветеност, 
налягане, влажност, съдържание на CO2, прахови 
частици, дим и т.н., измерване на биометрични 
показатели, аларми или напомняне за медикамен-
ти, медицински процедури и други.

• Енергийна консумация и ефективност – упра-
вление на възобновяеми енергийни източници, 
консумация на електричество, топлинна енергия, 
вода и други.

• Грижа за вътрешното пространство – поливни 
системи за стайни растения, хранене на домашни 
любимци, почистване, вентилация, овлажняване 
на въздуха и други.

• Грижа за външното пространство – напояване и 
поддръжка на зелени площи и градина, фонтани, 
басейни, осветление, оранжерия, метрологична 
станция.

Функциите, които се определят стандартно като ком-
форт и удобство, за хората със специални нужди са необ-
ходимост. Затова те трябва да се разглеждат като специ-
ална целева група, за която функциите на интегрираните 
системи да се разширяват според техните конкретни нужди.

В статията е представена разработената интегрирана 
система от типа умен дом за мониторинг и управление на 
елементи от работната среда или в дома. Изградената сис-
тема използва платформа Home Assistant и е интегрирана 
гласов асистент (Google Assistant). 

Структура на интегрираната система
В днешно време умните домове, както и работните 

пространства и сгради са повече ориентирани към сигур-

ността, енергийната ефективност и комфорта. Те преду-
преждават за натрапници (независимо дали обитателите 
на дома са в него, или не) и за изразходване на излишна 
енергия, също така и позволяват да се управлява всеки 
един електроуред от всяка точка на света посредством ин-
тернет връзка. Умният дом позволява да се включват и из-
ключват различни електроуреди и осветление през мобил-
но приложение, но позволява и действия спрямо локацията 
на телефона, на който се намира мобилното приложение, 
както и управление с таймери или с логически алгоритми, 
свързани с данни от различни сензори. 

При наличие на гласов контролен блок неговата ос-
новна функция е свързана с получаване на команди от 
потребителя и подаване на командите към микроконтроле-
ра или мобилно устройство. Този модул използва Google-
speech-to-text, чрез който гласовите команди се преобра-
зуват в текст и текстът се подава към микроконтролера 
за обработка и изпълнение на конкретни предварително 
зададени алгоритми.

Разработената интегрирана система тип умен дом се 
състои от следните основни модули:

• Свързани устройства;
• Измервателен (сензорен) модул;
• Модул за обработка;
• Модул за визуализация (интерфейс);
• Комуникационен модул (гласова комуникация).

Модулът свързани устройства включва всички свър-
зани устройства в системата, които от своя страна могат 
да са смарт устройства или електроуреди и осветление. 

Сензорният модул се състои главно от различни 
сензори (включително и микрофон), които взаимодействат 
с околната среда, като приемат и измерват околните сигна-
ли и се обработват от микроконтролера Raspberry Pi. Сен-
зорните компоненти са свързани към микроконтролера ди-
ректно или дистанционно, като това позволява изпълнение 
на задачите в реално време при отчитане на стойностите 
от сензорите в зависимост от околната среда. 

Модулът за обработка отговаря за извършването 
на необходимите изчисления, обработка на получаваните 
данни или подаване на управляващи сигнали към изпъл-
нителни механизми, след като генерираните от сензорите 
сигнали и импулси бъдат получени от сензорния блок. Ос-
новният блок може да бъде микроконтролер (Raspberry Pi), 
който координира всички дейности на системата.

Модул за визуализация. За визуализация може да 
се използва всяко устройство, поддържащо уеб браузър 
или смарт мобилен телефон с мобилно приложение, но 
целта на представената разработка е визуализация чрез 
мобилен телефон на интерфейс, едновременно осигуряващ 
достъп до сигналите, възможности за настройване на ал-
горитмите за управление и директен достъп до изпълнител-
ните механизми с цел извършване на конкретни действия.

Комуникационен модул (гласова комуникация). 
Гласовата комуникация в този проект се реализира чрез 
приложение за Android – Google Assistant, което е свър-
зано с Google Home. Достъпът може да бъде осъщест-
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вен чрез смарт мобилен телефон или компютър. От друга 
страна, разработеното на локалния сървър (Raspberry Pi) 
приложение Home Assistant, което e с отворен код, се 
синхронизира чрез API с Google Home. Така чрез прило-
жението за гласово управление се осъществява гласов 
контрол на разработената интелигентна система за мони-
торинг и контрол. 

За осигуряване на свързаността на елементите в ин-
тегрираната система и свързаните приложения се използ-
ва MQTT (Message Queue Telemetry Transport) протокол, на 
който са налични много имплементации. Това е двупосочен 
комуникационен протокол, чрез който свързаните устрой-
ства могат да публикуват данни от сензори и същевре-
менно да получават информация за конфигурацията или 
команди за управление. Чрез него могат да се осъществя-
ват връзки от типа едно към много (например данните от 
сензора за температура могат да се използват от много 
свързани устройства), много към едно (например когато 
данните от множество сензори се използват за включва-
нето или изключването на електроуред), едно към едно и 
много към много. 

Eлементи на интегрираната система
Елементи, осигуряващи свързаност
За осигуряване на свързаност на различните елемен-

ти на интегрираната система тип умен дом са необходими 
елементи, осигуряващи дистанционна Wi-Fi комуникация 
(NodeMCU ESP8266, точка за отдалечен достъп, хъбове за 
различни комуникационни протоколи и други), изпълнител-
ни механизми (IoT платки за дистанционно управление на 
мотори, IoT релета, и други), универсално инфрачервено 
(IR) смарт дистанционно управление за всички уреди, кои-
то се управляват чрез инфрачервено дистанционно упра-
вление (сет топ бокс/TV бокс, телевизори, климатици, DVD, 
проектори, аудио уредби и други). 

Фиг. 2. IoT елементи, осигуряващи свързаност

На фиг. 2 са представени NodeMCU ESP8266 (фиг. 2а), 
Shelly 1PM (фиг. 2б) – 16A Wi-Fi релеен превключвател с 
мониторинг на мощността, Homematic IP Access Point (фиг. 
2в) – хъб за свързване на устройство с Homematic комуни-

кационен протокол и Broadlink RM4 Mini WiFi IR универсал-
но дистанционно управление (фиг. 2г).

В разработената система освен комерсиални проду-
кти, за работата на изпълнителните механизми, свързаните 
устройства и уреди в интегрираната система за мониторинг 
и управление са проектирани, изработени и тествани IoT 
платки за управление на стъпков мотор (фиг. 3а), RGB лед 
лента (фиг. 3б), а също и IoT платка за управление на реле 
с малки размери за скрит монтаж (фиг. 3в).

Фиг. 3. IoT платки за управление

Гласов асистент
Гласовият потребителски интерфейс (VUI) е интерфей-

сът, който позволява на потребителите да взаимодейст-
ват със система чрез гласови команди. Най-популярните и 
най-добрите примери за гласов потребителски интерфейс 
са Google Assistant, Siri и Alexa на Amazon. Най-голямото 
предимство на VUI е, че те улесняват начин за взаимо-
действие със система без очи и ръце. Подобно на мобил-
ните приложения, работещи на всяка операционна система 
и устройство, VUI съдържа три слоя (фиг. 4), които трябва 
да работят заедно за ефективни гласови взаимодействия. 
Всеки от трите слоя използва слоя, който е под него, дока-
то поддържа горния. Това са горните два слоя (платформа 
и приложение), в които се намира гласовият интерфейс, 
намиращ се в облака, а не на устройството.

Фиг. 4. Гласов асистент Google Assistant

На фиг. 4 са представени и устройствата, чрез които 
може да се реализира гласовото управление – смарт тон-
колона Google Home Hub с дисплей, която е използвана 
в разработената система, като освен чрез хъб гласовият 
контрол може да се реализира чрез мобилен телефон или 
смарт часовник.

Интеграцията се извършва посредством GOOGLE API.

Сензори
Сензорите могат да се разделят най-общо на два вида 

– сензори, които са част от безжичната сензорна мрежа 
(WSN – Wireless sensor network) и сензори, които са вгра-
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дени в мобилните телефони. От своя страна сензорите, 
които са част от WSN, са:

• Сензори, за които е необходимо да се осигури 
връзка с Wi-Fi мрежата. Това може да стане чрез 
ESP8266 (фиг. 2а). Такива сензори са сензорите 
за измерване на: температура, влажност, наляга-
не (BME280/DHT11 – фиг. 5), осветеност (Sharp 
GA1A1S202), съдържание на СО2/TVOC (Total 
Volatile Organic Compounds) (Adafruit CCS811).

Фиг. 5. Влажност DHT сензор

• Смарт сензори, които сами осъществяват връзка 
с безжичната мрежа. Такива сензори са оптичен 
сензор за врата/прозорец (Homematic IP Window/
Door), сензор за движение (Well), сензор за дим. 
На фиг. 6 са представени данните от сензор 
Homematic IP Window/Door за период от няколко 
часа.

Фиг. 6. Сензор Homematic IP Window/Door

• Комбинирани сензори, които имат няколко вгра-
дени сензора и реализират сами връзка с безжич-
ната мрежа. 

Фиг. 7. Видеонаблюдение с камера Dahua

Фиг. 8. Мониторинг на консумираната електрическа мощност 
(W) чрез Shelly 1РМ

Фиг. 9. Температура (термостат Homematic)

Фиг. 10. Управляващи въздействия (термостат Homematic)

Такива са: IP камера за видеонаблюдение с детектор 
за осветеност и движение (Dahua – фиг. 7); мониторинг на 
консумираната електроенергия (до 16A) и мощност (фиг. 8)  
чрез Shelly 1PM (фиг. 2б), комбинирани с релеен прев-
ключвател; смарт термостат (Homematic IP Radiator), чрез 
който може да се задава желана температура (автоматична 
настройка и ръчно) на околната среда и чрез сензора за 
температура (фиг. 9) се регулира чрез вграден алгоритъм 
управлението на подаваното количество на топла вода към 
радиатора (парно отопление) (фиг. 10).

Всеки мобилен телефон има множество сензори и да-
нните от сензорите на всички присъединени към интегрира-
ната система тип умен дом устройства могат да се използ-
ват. Това са данни от сензори за измерване на: налягане 
(фиг. 11), геолокация чрез GPS (фиг. 12), осветеност, RX/
TX комуникация, както и данни за локален IP адрес, име на 
мрежата, към която е свързан телефонът, брой уведомле-
ния и други.

Фиг. 11. Налягане, измерено чрез мобилно устройство

Фиг. 12. Геолокация, определена чрез GPS на мобилно 
устройство
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Работа на системата умен дом 
При работата на системата в зависимост от кон-

кретната оперативна функция могат да се използват както 
свързани устройства или изпълнителни механизми, така и 
сензори за установяване на наличието или отсъствието на 
определени условия, които да са последвани от съответни 
конкретни действия. Те се реализират на базата на въве-
дените в системата логически алгоритми. Общият изглед 
на разработената интегрирана система е представена на 
фиг. 13. Там са изнесени най-често използваните данни 
за състоянието на дома и членовете на домакинството. 
Всичките включени обекти в тази система са над 100, а 
историческите данни за тях могат да се проследят за за-
даден период от време чрез опцията „История“ (фиг. 14).

Фиг. 13. Синхронизирана интегрирана система в Google Home

Фиг. 14. Исторически данни

Фиг. 15. Оценка на времето за придвижване с автомобил  
между дома и офиса – Waze

Изградената система включва и услуги, достъпни чрез 
Home Assistant като представената на фиг. 15 оценка на 
времето за придвижване с автомобил между две точки 
– например дом-офис на базата на приложението Waze, 

създаване на календар със задачи или списък с покупки, 
достъпни от всички членове на домакинството (фиг. 13).

Функциите на системата включват изпълнение на 
действия по заявка от потребителите, но също така и по 
предварително дефинирани стойности и действия. Разра-
ботването на набор от данни от оперативно съвместими 
правила, интегрирани в системата умен дом, трябва да се 
извършва функция по функция. Структурата на стандартно 
оперативно-съвместимо правило може да бъде представена 
по следния начин:

“if CONDITION (&CONDITION2, …), then ACTION (ACTION2, …)”.

Условията могат да бъдат зададени от потребителя 
(директно или по време) или да зависят от получените 
стойности от сензорите (Sensor-based Linked Open Rules). 
При анализ на моделите на поведението на обитателите на 
умния дом от събраните данни ще могат да се предлагат и 
допълнителни вградени функции.

Заключение
В статията е представена разработената интегрирана 

система от тип умен дом за мониторинг и управление на 
елементи от работната среда или в дома. Изградената сис-
тема използва платформа Home Assistant и е интегрирана 
гласов асистент (Google Assistant). Структурата на система-
та тип умен дом се базира на концепцията за интернет на 
нещата (IoT – Internet of Things), която включва свързаност 
на устройства и изпълнителни механизми, както и нали-
чие на сензорна безжична мрежа (WSN – Wireless Sensor 
Network), позволяваща проследяването на различни пара-
метри на средата, определяне на геолокация, проследяване 
на състоянието на свързаните устройства, осигурява уста-
новяване на условия или ограничения при изпълнението 
на логически алгоритми или конкретни действия и други. 
Разработената интелигентна система решава проблема за 
използването на различни интерфейсни приложения, кому-
никационни протоколи и стандарти, като в същото време 
разширява обхвата си чрез интеграция с гласов асистент 
(Google Assistant). В разработената интегрирана система са 
реализирани решения с предварително зададени функции, 
функции по подразбиране и функции по избор на потреби-
телите. Използвани са също така и специално проектирани 
от автора (Г. Колев), изработени и тествани IoT платки за 
управление на стъпков мотор, RGB лед лента, а също и 
IoT платка за контрол на реле с малки размери за скрит 
монтаж.

Изграждането на такъв тип системи е непрекъснат 
процес, който продължава с добавянето на нови устрой-
ства, сензори и функционалности към вече изградената 
система според нуждите на обитателите на дома. 
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