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 چــکـــیــده
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 اول فــصـــل

 هـــدمــقـــم

 مقدمه 1-1

افزون علم و فناوری و تمایل بشر برای افزایش سطح آسایش زندگی و تامین ایمنی شاهد تلفیق پیشرفت روز با

)تکنولوژی( روز دنیا هستیم،شاید تا دو دهه پیش، کنترل منزل  1ها با فناوریسازهای سنتی ساختمانوساخت

باور بود، اما امروزه به یک پدیده معمول و متداول در علم و فناوری قابلمتری امری غیرکیلواز فاصله چند

 تر آن هستیم.تبدیل شده است که هرروز شاهد پیشرفت بیش

لکه مصرف انرژی بکند بهینه وامنیت افراد را فراهم می ها نه تنها آسایشهای کنترل هوشمند درساختمانسیستم

ها کنترل و تمچنین دراین سیسها(. هم)مثل انرژی الکتریکی و گرمایی ناشی از دستگاهدهندرا نیز کاهش می

ستم هشدار و حریق،سیاعالنو مدیریت  سازیشود و امکان یکپارچهفنی ارائه داده می نظارت بر تجهیزات

 آورد.وجود میدزدگیر را به

 

                                                           
1 Technology 
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با یکدیگر تعامل دارند و قابلیت واکنش خودکار در ها از نقطه نظر فنی در یک ساختمان هوشمند همه سیستم

کاری تغییر های کاربر نسبتا پایین را دارند و طبق محیط انسانی و هزینهبرابر هرنوع خطر،با کمترین دخالت 

ها دستخوش سرقت و یا طعمه حریق می شوند، چراغ ها و المپ همه ساله شمار بسیاری از ساختمان کنند.می

ه دلیل عدم توجه افراد همیشه روشن می مانند، سیستم های سرمایشی و گرمایشی به دلیل عدم های اضافی ب

وقفه در حال اتالف منابع با ارزش انرژی هستند و صدها مورد دیگر همه از موضوعاتی پردازش صحیح، بی

 کنند.میمنطقه را برای داشتن یک ساختمان هوشمند ترغیب  یک است که

پروتکل های  2009میالدی به بازار عرضه شد و تا اواخر سال  1996تجربی در سال  ندهوشم اولین سیستم

موضوعاتی نظیر کنترل  2015الی  2010های ریزی شدند و در سالساختمان طرح های هوشمندارتباطی سیستم

ر دنیا پیگیری سیم به صورت جدی توسط محققین در سراسهای شبکه و شبکه های بیداده دور،مدیریت از راه

 شدند.

به منظور بهینه سازی مصرف انرژی ای در شمال تهران،در منطقه 1369اولین خانه هوشمند در ایران در سال 

این ساختمان در پنج طبقه شامل کتابخانه،  احداث شد. مترمربع 250هزار و  1 و کاهش هزینه ها، به مساحت

های اداری و آموزشی است که در روز میزبان تعداد زیادی  سالن آمفی تئاتر، خانه سالمت، نمازخانه و قسمت

گونه مراکز برای مراجعین از الزامات این رو بهینه سازی انرژی وایجادآرامش و امنیت، از ایناز شهروندان است

 شود.محسوب می

ازی مصرف یابی به اهداف ایمنی و امنیتی و بهینه سهیز ساختمان به پردازشگرهای مورد نیاز جهت دستتج

هایی است که انسان به دلیل مشکالتی از قبیل انرژی، از اهداف اصلی هوشمندسازی جلوگیری از آسیب
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اکنون در چالشی که هم،نتوانسته با آن مقابله کند کهخطاهای انسانی  برخی ذهنی، کمبود فرصت و یامشغله

ی بزرگ را در سال های هااست و بازارها فکر همگان را به خود مشغول کرده سازی ساختمانزمینه هوشمند

ترلیون  9/1های زده شده با توجه به بازاررو دارد موضوع اینترنت اشیاء است که بر اساس تخمینشآتی پی

 .ترلیون دالر خواهد بود 1/7برابر 2020این رقم برای سال  1320دالری سال 

 

 مرور مطالب -1-2

 از پس شود و پرداخته پروژه در شده استفاده قطعات یهمه کلی رفیمع به ابتدا شودمی سعی نامه پایان این در

 در شدهی استفادهقطعه مورد در توضیح به مشخصا ... و عملکرد نحوه انواع، تعریف، قیبل از کامل توضیحات

 .شودمی پرداخته پروژه

دما،  هایسنسور هک طوری به شودمی بحث مفصل طور به پروژه این در موجود سنسورهای درمورددوم  فصل

 و میکروکنترلرها از کاملی توضیحاتچنین هم .شوندمی معرفی سنسور تشخیص حرکت و .... کامال دود،

 توضیحات فصل این در همچنین. شودمی ارائه آن ی سازنده و اجزای آن انواع و میکروپروسسورها با آنها تفاوت

 .شودمی ارائه است گرفته قرار استفاده وردم پروژه این در که Atmega2560 میکرو به راجع کاملی

 خانه از نمونه یک ساختن برای گذشته فصل در شده معرفی قطعات تمامی از است شده سعی سوم فصل در

 در این فصل .است داده قرار بررسی مورد را هم با قطعات این ارتباط برقراری نحوه و شود استفاده هوشمند

 و تولید کلی به طور و اندازی راه نحوه و یکدیگر با قطعات این ارتباط رقراریب نحوه مورد در نامه پایان این

 .شود می بحث نظر مورد هوشمند خانه ساخت
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 را استفاده شده هایو برنامه پروژه عملکرد نحوه شده، ساخته پروژه از تصاویری از استفاده باچهارم  فصل در

 .دهدمی نشان نامهاین پایان خواننده به

 آخرین فصل نیز از نتیجه گیری و پیشنهادات گفته شده است.و در 

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 مپنج فــصـــل

 پیشنهادات و منابع

 

 سیستم هوشمند این پروژه یپیشنهاداتی در جهت توسعه

 استفاد از سنسورRFID:  از این سنسور میتوان به جهت روشنایی المپ و لوسترهای منزل و یا پخش

 .موزیک مالیم هنگام ورود به منزل استفاده کرد

 :استفاده از دوربین های مدار بسته در راه پله ها،درب ورودی منزل،پارکینگ و  دوربین مدار بسته

سیم که عالوه بر ضبط وقایع در طول روز با تشخیص حرکت و یا ن با شبکه بیکردن آپروتکل

لیزری،تصویر دوربین از طریق شبکه و دزدگیر PIRمرور غیرمجاز و دریافت هشدار توسط وعبور

 سیم روی نمایشگر گوشی،نمایش داده شود.بی

 ترل آن توسط ریموت یا از طریق ها توسط موتور سرو و کناندازی آنبرقی: راهدرب اتوماتیک و پرده

 گیرد.اندرویدی صورت میبرنامه

 قرمزاستفاده از سنسور مادونIR این سنسور برای تشخیص میزان سطح مخزن آب،برای آبیاری گیاهان :

شده توسط کاربر کمتر شود،هشدار الزم توسط باشد که اگر سطح آب از حد تعییندر بخش گلخانه می

 شود.کوتاه دادهپیام

 سیم راه اندازی شده.با شبکه بی موزیک خانههمراه هوشمند،از سیستم پخش پخش موزیک با گوشی 

وقت جهت ارایه و برآورد هزینه نسبتا باال برای پروژه دانشجویی به مرحله  که این پیشنهادات به دلیل کمبود

 ساخت و اجرا نرسید.
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 نتیجه گیری

ای است که توسط سازنده برای آن های تعریف شدهاساس سناریو خانه هوشمند طراحی شده در این پروژه بر

 تعیین شده است.

-این سناریو شامل سه بخش دریافت اطالعاتی مثل دما و رطوبت و نمایش آن به کاربر، اطالع رسانی وضعیت

و مجاز و هم چنین کنترل سیستم های امنیتی های خطر و هشدار شامل نشت گاز، دود و عبور و مرور غیر

 باشد.روشنایی و لوازمی مثل هود، تلویزیون، کولر و پکیج توسط خود کاربر می

سازی مصرف انرژی، تامین امنیت و به نوعی تامین آسایش مبنای اصلی برای طراحی خانه هوشمند بهینه

ین زندگی بشر برای جلوگیری از اتالف وقت و انرژی و وقت و بهبود سرعت در کنترل کیفی لوازم است که ا

 تواند از دو راه کنترل از راه دور و کنترل در همان محل پیاده سازی سیستم باشد.کنترل می

سیم برای کنترل در ها و ساختار تعریف شده از دو پروتکل ارتباطی شبکه بیدر این پروژه برای اجرای سناریو

 شده است. سازی و ارسال و دریافت پیامک برای کنترل از راه دور استفادهمحل پیاده
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