
15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

127 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И СИСТЕМА 

АУТОМАТИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА РИЗИКА У 

ПАМЕТНИМ КУЋАМА 
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Резиме: Системи аутоматизације у паметним кућама не доприносе само већој енергетској ефикасности и 

повећању удобности (комфора) људи, него доприносе и повећању безбедности људи и материјалних 

добара, јер користе напредне системе обезбеђења, сигурносне камере и браве, разне сензоре и аларме 

како би простор који обухватају учинили сигурнијим. Циљ овог рада јесте да прикаже извођење 

електричних инсталација и система аутоматизације у паметним кућама ради смањења ризика страног 

порекла, као и ризика узрокованих самим паметним кућама. 

Кључне речи: Паметне куће, електричне инсталације и осветљење, системи аутоматизације, ризици, 

сигурносни системи. 

CONDUCTING ELECTRICAL INSTALLATIONS AND AUTOMATION 

SYSTEMS TO REDUCE RISK IN SMART HOUSES 

Abstract: Smart home automation systems not only contribute to greater energy efficiency and increase people's 

comfort (comfort), but also to the safety of people and material goods, as they use advanced security systems, 

security cameras and locks, various sensors and alarms to make the space they cover safer. The aim of this paper 

is to show the performance of electrical installations and automation systems in smart homes to reduce the risks 

of foreign origin as well as the risks caused by the smart homes themselves. 

Key words: Smart homes, electrical installations and lighting, automation systems, risks, security systems.  

1. УВОД 

Под појмом паметна кућа подразумева се кућа у којој је интегрисано више 

подсистема у јединствени систем аутоматизације који омогућава управљање 

различитим уређајима који раде на електричну енергију. У јединствени систем 

аутоматизације интегрисани су подсистеми за управљање: уређајима за грејање, 

хлађење, вентилацију и климатизацију; електричним осветљењем (расветом); 

ролетнама, тендама и завесама; кућним апаратима; мултимедијима; рампом, капијом и 

гаражним вратима; заливним системом; сигурносним системима (противпровалним 

системом, противпожарним системом итд.); видео надзором; нивоом и температуром 

воде у базену итд, слика 1 [1, 2]. 

Савремени животни и радни простори не омогућавају само задовољење основних 

потреба човека, него системи утоматизације у њима омогућавају управљање 

различитим уређајима, тако да они обављају многе послове уместо човека. Тиме се 

постиже и већа ефикасност у раду уређаја који се свакодневно користе и смањује 

потрошња енергије.  

Циљ овог рада јесте да прикаже извођење електричних инсталација и система 

аутоматизације у паметним кућама ради смањења ризика страног порекла, као и ризика 

узрокованих самим паметним кућама. 
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Слика 1. Систем аутоматизације паметне куће [1, 2] 

2. СМАЊЕЊЕ РИЗИКА У ПАМЕТНИМ КУЋАМА УГРАДЊОМ СИГУРНОСНИХ 

СИСТЕМА 

Сигурносни систем се састоји од противпровалног аларма, те надзора пожара, 

поплаве земног гаса и CO. Систем омогућава једноставно конфигурисање надзора по 

зонама, што је врло корисно за веће објекте. Kод детекције поплаве, аутоматски се 

затвара главни вентил за воду, а код детекције гаса, вентил за гас. У случају аларма, 

корисник ће тренутно добити обавештење на свој мобилни телефон, у којој ће му 

"кућа" говорним порукама описати шта се догодило ("Аларм - Провала - Дневна соба - 

Детектор 1." или "Аларм – Пожар - Спаваћа соба - Детектор 2." итд.) [1, 2]. 

Сигурност и заштита су веома важни аспекти људског живота. Стога је увођење 

сигурносних правила и протокола у паметне куће веома важан услов за већину 

власника паметне куће. Бројни производи су доступни на тржишту, а имплементирају 

неке паметне кућне концепте како би пружили различите аспекте сигурности, аларма и 

заштите. Очекује се да ће многи сигурносни системи бити унапређени у будућности. 

Општа архитектура сигурносних система састоји се од прикладног скупа повезаних 

сензора који прате одређене услове или ситуације и преноси их на локални сервер који 

их касније шаље заинтересованим странама. Ови сензори укључују детекторе дима, 

детекторе цурења воде, детекторе уљеза, детекторе нестанка струје итд. У случају 

активирања аларма, и власник и компанија за обезбеђење биће обавештени о постојању 

упозорења. Када је у куће уграђен сигуран систем, он преноси детаљне информације 

тако што наводи тачну локацију, као и узрок аларма [ 2]. 

Противпровална заштита уз стандардне аларме омогућава и напредне функције 

управљања кућном аутоматиком, као што је могућност зонирања простора па у случају 

детекције обавештава корисника помоћу телефонске дојаве или звучног сигнала 

алармом. Управљање противпровалном заштитом могуће је преко телефонског 

управљања уређајима преко централне јединице, помоћу мини даљинског управљача, 

контрола путем Android/и OS апликација, SMS дојава стања итд. Систем 

противпровалне заштите (заштите од крађе) омогућава кориснику симулацију 

присуства док је корисник ван куће у намери противпровалне превенције. Ако 

корисник није код куће, систем може симулирати као да је корисник присутан, нпр. 

може у различито време укључивати и искључивати спољну и унутрашљу расвету, 
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подизати и спуштати ролетне, укључивати и искључивати мултимедије, што је довољно 

да одбије могући напад провалника. У случају провале паметна кућа може изненадити 

провалника са неком од могућности као што су: укључивање аларма, укључивање 

целокупне расвете, подизање ролетни, те дојава о провали самом кориснику.  

У случају поплаве паметна кућа искључује главни вентил за воду и главно напајање 

електричном енергијом чиме се смањују могућности негативних последица. Сличан 

сценарио се може догодити и у случају пожара. 

Сам назив „Паметна кућа“ говори да она треба да човеку учини живот лакшим и 

једноставнијим. Човек не треба да води рачуна о томе да ли је искључио ринглу на 

шпорету, пеглу, електрично осветљење, спустио ролетне итд. Довољно је само да 

притисне један тастер при одласку од куће и да се покрене сценарио „Одлазак од куће“, 

па да се све унапред испрограмиране активностие саме аутоматски изврше. На тај 

начин паметне куће обезеђују превентивну заштиту од пожара [1, 2]. 

Постоје различити урђаји који се могу коростити у сигурносним системима. 

Sonoff RF Bridge 433 MHz  пријемник омогућава да се сви сигнали са WiFi сензора, 

даљинских управљача и RF  прекидача уведу у eWeLink апликацију. Kада се овај уређај 

повеже са eWeLink апликацијом могу се примати обавештења о њиховом стању и 

користити промене њиховог стања за активацију неких од прекидача или сцена. Многи 

Sonoff WiFi прекидачи немају могућност директног повезивања са даљинским 

управљачем, али са овим уређајем се могу повезати команде даљинског са било којим 

Sonoff WiFi прекидачем без обзира да ли подржава RF. 

Sonoff WiFi детектор пожара (дима) 433 MHz (слика 2) се може користити са Sonoff 

RF Bridge 433 MHz и преко апликације eWeLink повезати са осталим Sonoff уређајима. 

Овај сензор се може користити за алармирање пожара (звучни сигнал и слање аларма 

на паметни телефон) а и за активирање неке од сцена у eWeLink апликацији где би 

могао да побуди Sonoff WiFi прекидаче [3]. 

 

Слика 2. Детектор дима (пожара) [3] 

Sonoff WiFi детектор цурења воде се може користити на местима где је потребно 

обезбедити детекцију цурења воде и других течности. Сигнали са ових сензора могу 

радити са Sonoff RF Bridge 433 WiFi уређајем.  

Sonoff RF PIR сензор покрета 433,92 MHz (слика 3) служи за детекцију покрета 

људи. Овај детектор покрета је компатибилан са Sonoff RF Bridge 433 пријемником, 

преко кога се на паметни телефон може слати алармна порука, или активирати неки од 

Sonoff Wifi прекидача. Сензор је "pet frendly" што значи да се не активира на кретање 

кућних љубимаца. Уколико се жели отићи корак даље са унапређењем осветљења у 

ходнику куће или на неком другом месту треба размислити о Sonoff PIR детектору 

покрета и његовој могућности активарања осветљења приликом детектовања покрета. 

Можда досадашњи стари зидни прекидачи и неће бити потребни. Такође, овај детектор 

покрета повезан преко Sonoff Bridge уређаја има могућност слања обавештења преко 
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апликације на паметном телефону, па ће детектор када смо код куће и пролазимо 

ходником укључивати светло, а када нисмо код куће он ће бити одлична заштита од 

непожељних гостију а наш памтни телефон ће нас о томе обавестити. Sonoff WiFi 

детектор покрета 433 MHz има стандардне могућности као и сваки Sonoff WiFi 

прекидач [3]. 

 

Слика 3. Детектор покрета људи [3] 

Сигнали са Sonoff DW1 WiFi сензора аларма за врата и прозоре могу радити са 

Sonoff RF Bridge 433 WiFi уређајем. Он детектује статус отварања и шаље поруку 

упозорења у eWeLink апликацију, у којој се овај сигнал осим за упозорење можете 

користити и као окидач за неке од Sonoff RF Bridge 433 WiFi. 

Anti-theft уређај (слика 4) је изграђен на бази противпровалних уређаја. Дизајниран 

је да региструје звук и шаље обавештење власнику куће да се нешто догађа у кући. Цео 

систем се покреће притиском на дугме за напајање. Приликом регистрације звука, он 

укључује црвено светло упозорења и активира звучни аларм и шаље обавештење 

власнику на e-mail. Власник има могућност да искључи аларм на самом уређају 

притиском на дугме за искључивање. Пошто уређај региструје било који звук нешто 

вишег интензитета, он ће реаговати не само у случају прекида, већ и ако се покрене 

други аларм упозорења у кући (нпр. аларм за пожар) [2]..  

 

Слика 4. Шема везивања Anti-theft уређаја [2] 

3. СМАЊЕЊЕ РИЗИКА У РАДУ СИГУРНОСНИХ СИСТЕМА УРОКОВАНИХ 

ЛУТАЈУЋИМ СТРУЈАМА 

Лутајуће струје се могу појавити у објектима са TN-C-S системом развода 

електричних инсталација при несиметричном или непунофазном оптерећењу. 

Последице појаве лутајућих струја у објектима су различити негативни ефекти, као што 

су:  сметње и кварови на рачунарима и рачунарским мрежама, телекомуникационим 
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системима, противпожарним и алармним системима, системима видео надзора, затим 

постоје опасности од пожара, корозије и сл. Све ове негативне ефекте додатно 

погоршава појава виших хармоника струје, чији су извори рачунари, штамачи, уређаји 

за фотокопирање итд. 

На основу истраживања разматране проблематике аутори овог рада су на 

илустративан начин, сликом 5., приказали расподелу лутајућих струја кроз металне 

конструкције објекта са TN-C-S  системом развода електричне инсталације, путање 

простирања лутајућих струја су приказане испрекиданим линијама. 

 

Слиka 5. Илустрација расподеле лутајућих струја кроз металне конструкције објекта са TN-C-S системом развода 

електричне инсталације, где је: TS - трансформаторска станица, L1, L2, L3 - фазни проводници, N - неутрални 

проводник, PE - заштитни проводник, PEN - заштитно-неутрални проводник, PA - проводници за изједначење 

потенцијала, E - земљовод, KPO - кућни прикључни ормарић, MO - мерни ормар, SRT - спратна разводна табла, H - 

магнетно поље, TU - темељни уземљивач 

У случају несиметричног или непунофазног оптерећења фазорски збир струја кроз 

све три фазе различит је од нуле, тако да се јавља повратна струја IN која се враћа у 

трафостаницу. Чак и у случају симетричног оптерећења са нелинеарним пријемницима 

јавља се повратна струја у облику трећег хармоника IN /3. Међутим, сва повратна струја 

се не враћа у трафостаницу преко заштитно-неутралног (PEN) проводника, она се у 

тачки споја неутралних (N), заштитиних (PE) и заштитно-неутралног (PEN) проводника 

(заштитној сабирници у разводној табли) грана. Један део те повратне струје се 
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расподељује преко заштитних (PE) проводника, металних омотача каблова рачунарских 

мрежа, проводника за изједначење потенцијала (PA) и металних конструкција у 

објекту, а затим кроз земљу враћа у трафостаницу. Други део те повртане струје се 

враћа према трафостаници преко заштитно-неутралног (PEN) проводника до мерног 

ормара (MO) где се поново грана. Одатле се део те струје директно враћа у 

трафостаницу преко заштитно-неутралног (PEN) проводника, а преостали део се преко 

проводника за изједначење потенцијала, уземљења објекта, земље и погонског 

уземљења трафостанице враћа у трафостаницу. Повратне струје које протичу кроз 

металне конструкције и земљу уствари представљају лутајуће струје. Значи, код TN-C-

S система развода у случају несиметричног или непунофазног оптерећења металне 

конструкције и земља практично представљају паралелну путању заштитно-неутралном 

(PEN) проводнику за повратне струје. Тако да кроз металне конструкције и земљу 

протичу лутајуће на које не реагују заштитни уређаји прекомерне струје (осигурачи) у 

фазним проводницима. Што је мањи отпор уземљења објекта и мањи отпор погонског 

уземљења трафостанице то су те лутајуће струје јаче. 

На слици 6. је приказан пример електромагнетног утицаја лутајућих струја на 

каблове видео-надзор [3].  

 

Слика 6.  Електромагнетни утицај лутајућих струја на каблове видео-надзора [3] 

Такође, лутајуће струје узрокују сметње у преносу сигнала кабловима од сензора до 

микроконтролера. Анализом је утврђено да су се напони сметњи индуковали у 

кабловима кроз које су преношени сигнали са сензора на микроконтролере, а који су се 

налазили у близини металних конструкција кроз које су протицале лутајуће струје. 

Такође је утврђено да су се крајеви оклопа ових каблова налазили на различитим 

потенцијалима (један крај оклопа био је повезан са масом сензора, а други са масом 

микроконтролера), тако да су кроз њих протицале лутајуће струје које су узроковале 

сметње у преносу сигнала са сензора на микроконтролере, као што је приказано на 

слици 7. 

 

Слика 7. Сметнње у преносу сигнала са вибросензора на рачунар узроковане протицањем лутајућих струја кроз 

оклоп коаксијалног кабла 
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На основу истраживања разматране проблематике аутори овог рада су предложили 

следеће мере за спречавање опасности од лутајућих струја по сензоре и другу опрему 

система аутоматизације паметне куће. Треба избегавати коришћење TN-C-S и TN-C 

систем развода, због тога што они могу узроковати лутајуће струје. Треба користити 

TN-S или ТТ системе развода електричних инсталација, јер они не стварају лутајуће 

струје. 

 

4. СМАЊЕЊЕ РИЗИКА КОЈЕ УЗРОКУЈУ САМЕ ПАМЕТНЕ КУЋЕ  

Паметна кућа олакшава живот њених корисника, елиминише потребу за 

понављањем свакодневних операција од стране корисника и постиже ефикасније 

коришћење енергије. Међутим, свака нова технологија поред својих предности има и 

одређене недостатке.  

Један од проблема је тај што је тржиште кућне аутоматизације преплављено 

различитим уређајима који су некомпатибилни. Тако да је отежан развој софтвера који 

се може користити за опрему различитих произвођача. Оваква ситуација отежава 

корисницима избор, јер уколико одаберу уређаје од једног произвођача велика је 

вероватноћа да ће и остале уређаје морати куповати од тог произвођача. Додатни ризик 

за корисника је и случај да произвођач од кога је купио уређаје престане са 

производњом из различитих разлога, као што су производња новије генерације уређаја, 

промене у регулативи која контролише коришћење оваквих уређаја, банкрот итд. Због 

тога системе аутоматизације треба изводити коришћењем опреме која задовољава 

опште прихваћене стандарде аутоматизације као што су: KNX, LON, M-BUS, Ethernet 

итд., како би били прошириви, интеграбилни и изменљиви независно од произвођача. 

Постоји и ризици које узрокује повезивање паметних кућа са Интернетом. То су 

ризици везани за сигурност и приватност њихових корисника. 

Све већим увођењем IoT уређаја у куће, повећава се и проблем сигурности 

корисника. У случају постојања грешака у коду система, могуће је угрозити приватност 

и сигурност корисника. Овај проблем је нарочито изражен код јефтинијих, као и код 

уређаја за које произвођачи више не пружају подршку, јер уколико се открију пропусти 

у сигурности система они могу бити злоупотребљени. Под ову категорију потпада и 

контрола уређаја који могу нашкодити кориснику или изазвати материјалну штету [4].  

Један од озбиљних ризика, коме се тек однедавно придаје значајнија пажња, је 

прикупљање података о корисницима, њиховом понашању и навикама од стране 

произвођача опреме. Овако прикупљени подаци се могу продати владама држава, 

другим компанијама или користити у сврху манипулисања корисника система. Постоје 

и случајеви где произвођач опреме постане жртва крађе података његових корисника. С 

обзиром на то да су овакве ситуације слабо регулисане и релативно нове, сваки 

појединачни корисник преузима одговорност о заштити сопствене приватности, без 

обзира да ли је тога свестан или не.  

Како технологија напредује, а интерес за интернетом се повећава, мрежна 

сигурност је постала велики проблем за компаније широм света. Чињеница да су 

информације и алати за разбијање сигурности корпоративних мрежа доступни свуда, 

повећали су овај проблем. Због повећаног фокусирања на мрежну сигурност, мрежни 

администратори често троше много више времена на заштиту својих мрежа него на 

заштиту стварних мрежних поставки и администрације. Алати који тестирају рањивост 
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система, као што је алатка за анализу мреже, као и неки други доступни пакети и 

уређаји за скенирање и откривање упада, помажу да се побољша безбедност мреже, али 

ови алати само указују на слабости и не могу да обезбеде ресурсе за заштите мрежа од 

свих могућих напада. Слика 8 приказује заштиту кодирања података [1, 2]. 

Претња за систем је и злонамерни softver. Они могу утицати на рад програма у 

систему и на тај начин угрозити или прекинути рад система. Неке технолошке (као што 

су антивирусни алати, заштитни зидови итд.) имплементирају се као мера заштите од 

горе наведених сигурносних претњи и процедуралних жаштита (нпр. ажурирања 

програма).  

 

Слика 8. Заштита кодирања података [1, 2] 

Са становишта компјутерске безбедности, паметна кућа се може поделити у три 

различита модела, у зависности од тога ко је забринут за безбедност система (власника 

куће или спољног пружаоца услуга) и број система који се прате (једна паметна кућа 

или више) [5]. 

Систем OSS (engл. Owner Supported Single Smart House System) који контролише 

власник куће - у овом, најједноставнијем, власник куће (и другим власницима) одржава 

систем у паметној кући. Такав модел је често неприкладан, јер само мали број људи 

има довољно знања да самостално одржава систем и брине о сигурности. Према томе, 

бољи избор би био модел у којем су безбедносни проблеми препуштени 

професионалцима, што је идеја следећег модела [1]. 

Систем ESS (eng. Externally Supported Single Smart House System) - у овом моделу 

избор метода сигурности и њихова правилна имплементација и одржавање препуштен 

је провајдеру ICT услуга, који осигурава практичну примену. 

Систем вишеструке паметне куће ESM (eng. Externally Supported Multiple Smart 

House System) - идеја овог модела и разлика од претходног је у томе што би у ESM 

моделу постојао провајдер услуга паметне куће преко кога би све комуникације ишле и 

сигурност систем би била повећана [1]. 

Неовлашћени приступ представља највећу опасност у паметној кући. Ризик од 

неовлашћеног приступа постоји у сва три сигурносна модела. Међутим, проблеми 

везани за корисника су већи у ESS и EMS моделима, јер корисник није једини који има 

приступ систему. Сходно томе, организације које кориснику одржавају систем треба да 

имају ограничен приступ тако да не могу приступити приватним информацијама [1]. 

Паметној кући је потребна заштита од неовлаштеног приступа систему, 

неовлаштених корисника или неовлаштених спољних система. Неовлашћене кориснике 
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можемо поделити на активне (имају могућност читања и промене података у систему) и 

пасивне (могу само читати податке). Активни неовлашћени корисник је много опаснији 

јер може манипулисати системом (или неким његовим деловима), извршавати команде 

уместо правог корисника или убацити тројанског коња у систем.  

Најбоља одбрана од неовлашћеног приступа обезбеђује добро извршену контролу 

приступа паметним кућним системима. Основа контроле приступа је давање 

различитих права приступа различитим корисницима. Неке функције (као што је 

контрола осветљења) могу бити додељене свим корисницима, али неки корисници 

(деца, посетиоци) могу бити ограничени на одређене функције. Такође, у првом 

безбедносном моделу (OSS) важно је креирати посебан администраторски налог који ће 

се користити само за администрацију система [4]. 

Процес аутентификације и аутентикације корисника који се пријављују у систем 

треба да буде што једноставнији, али довољно сигуран. Дуже лозинке нису прикладне 

јер их корисници не могу користити сваки пут. Добро решење овог проблема је 

биометријска заштита отисака прстију. С обзиром на типично мали број корисника у 

паметној кући, могуће је направити веома ефикасно препознавање отиска прста. 

Међутим, такав систем заштите није погодан за даљински приступ, који је често део 

паметне куће. 

У зависности од модела безбедности, постоје одређене препоруке да се повећа 

безбедност паметне куће. OSS модел паметне куће, где је сам укућан упознат са 

системима и брине о сигурности мреже, препоручује се само корисницима који имају 

довољно знања о томе. Другима се препоручује да користе други или трећи модел, у 

коме ће сигурност паметне куће бити у рукама професионалаца. Важно је детаљно 

испитати како осигурање нуди организација која намерава поверити сигурност своје 

паметне куће. Као и код персоналних рачунара, често се препоручује да се backup 

података врши како би се увек успешно извршило обнављање података и поновно 

покретање система. Корисницима се саветује да детаљно проуче потребе сваког 

корисника како би адекватно дефинисали контролу приступа систему. Права која се 

дају особама које само привремено бораве у кући (гости, станари) треба укинути чим 

напусте кућу. Најзад, најважније је да сви људи схвате потенцијалну безбедносну 

претњу и свесно управљају системима паметних кућа [2, 5]. 

Системи аутоматизације треба да имају резервно акумулаторско напајање како би 

могли  наставити нормално да функционишу и у случају нестанка електричне енергије. 

5. ЗАКЉУЧАК  

На основу разматрања наведене проблематике може се закључити да паметне куће 

не доприносе само већој енергетској ефикасности и повећању удобности (комфора) 

људи, него доприносе и повећању безбедности људи и материјалних добара, јер 

користе напредне системе обезбеђења, сигурносне камере и браве, разне сензоре и 

аларме како би простор који обухватају учинили сигурнијим. Међутим, и саме паметне 

куће могу узроквати ризике везане за неовлашћене приступе, немогућност набавке 

резервне опреме и сл., који се применом наведених мера могу значајно смањити. 
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