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 تعریف خانه هوشمند

 در اختیار یک غیرهامنیت و  ,گرمایش ,روشنایی ,هوشمند می گویند که لوازم خانگیخانه ای را خانه 

 اپراتور مرکزی باشد و بتوان این سیستم را به طریق های گوناگون کنترل کرد.

گری بسیار دیاین هوشمند سازی به عنوان مکمل هوشمندسازی سیستم های الکتریکی می تواند فواید 

شما می توانید را برای مصرف کنندگان از نظر راحتی و کاهش مصرف انرژی به همراه داشته باشد.

دستگاه ها و لوازم خانگی خود را در خانه خود به گونه ای متصل کنید تا بتوانند با یکدیگر و با شما 

رق استفاده می کند می تواند در ارتباط برقرار کنند. هر دستگاهی که در خانه شما قرار دارد، که از ب

 شبکه خانگی و تحت فرمان شما قرار گیرد. 

 

  مزایای خانه هوشمند

خانه های به اصطالح هوشمند از فن آوری های اتوماسیون و تکنیک های مدرن ساختمان استفاده می 

 ممکن است کنند تا سطح صحیح کنترل را برای صاحب خانه ها به ارمغان بیاورند. خانه های هوشمند

از ابتدا با اتوماسیون، به عنوان یک هدف طراحی اصلی، ساخته شده یا از خانه های موجود در طول 

یک نوسازی بزرگ ساخته شوند. در هر دو مورد، خانه های هوشمند مزایای متعددی را نسبت به خانه 

 م:های معمولی دارا می باشند که در ادامه به برخی از این مزایا اشاره میکنی

 بهره وری

وری انرژی می باشند. چراغ ها هنگامی که هیچ خانه های هوشمند پیشنهاد مناسبی برای افزایش بهره

کس در اتاق نیست که آنها را خاموش کند، می توانند به طور خودکار خاموش شوند و ترموستات را 



نکه ساکنان در شب به خانه می توان به گونه ای تنظیم کرد تا افت دمای داخلی در روز را، قبل از ای

برسند، به حالت راحت تر و متعادل تر بازگرداند. تمام این وظایف خودکار، همراه با وسایل مدرن و 

با صرفه جویی در انرژی، درهم آمیختند برای صرفه جویی در برق، آب و گاز طبیعی، که باعث 

 کاهش فشار بر منابع طبیعی می شوند.

 

 راحتی

راحتی یکی از بزرگترین دالیل ساخت و خرید خانه های هوشمند توسط افراد است. این خانه ها 

دسترسی کاربران را به سیستم ها از جمله سیستم های گرمایشی و خنک کننده، سیستم مخابره درون 

د ساختمان، موسیقی و دستگاه های چند رسانه ای در سراسر خانه، از راه دور فراهم می کند. هار

درایوهای مجتمع به صاحبخانه ها اجازه می دهد در هر اتاق که مایل هستند به تماشای ویدئو و یا گوش 

دادن به صدا )موسیقی( بپردازند. دستگاه های مخابره ویدئویی ساختمان )دوربین های مداربسته( 

 ند. ا آسان می کبرقراری ارتباط با افراد دیگر در خانه و یا شناسایی کسانی که پشت درب هستند ر

 

 امنیت

خانه های هوشمند شامل سیستم های امنیتی پیشرفته با دوربین، سنسور حرکت و لینک به ایستگاه پلیس 

محلی و یا شرکت امنیتی خصوصی است. خانه های هوشمند همچنین می توانند از کارت های کلید یا 

کار را برای کسی که میخواهد آن را شناسایی اثر انگشت به جای قفل های معمولی استفاده کنند، و 

 بشکند و به زور وارد شوند را سخت تر می سازد.

 

 دسترسی

برای خانه سالمندان یا افراد معلول، یک خانه هوشمند ممکن است از فناوری های دسترسی استفاده 

از تلفن  دهکند. سیستم های فرماندهی صوتی می توانند کارهایی مانند کنترل چراغها ، قفل درها، استفا

یا استفاده از کامپیوتر را انجام دهند و از این نظر کمک بسیار خوبی برای افراد به خصوص سالمندان 

 و معلولین به حساب می آیند.

 

 

 اتوماسیون 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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



اتوماسیون خانگی یک فناوری جدید و در حال گسترش است که در پایین ترین سطح خود می تواند به 

ه داشته باشد که بدون دخالت صاحب خانه عمل یا پیامی را در محیط همه خدمات و محصوالتی اشار

خانه اجرا می کنند یا به نمایش درمی آورند. ایده کلیات اتوماسیون خانگی این است که کلیه ی سامانه 

های الکتریکی و الکترونیکی و ابزارهای خانه را به یکدیگر و در یک شبکه به گونه ای بهم متصل 

 آنها را از یا رابط مشترک کنترل نمود و در ارتباط باهم قرار داد.کند که بتوان 

 سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

این سیستم به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایی اطالق می گردد که به منظور پایش و کنترل 

های  فناورییکپارچه قسمت های مهم و حیاتی در ساختمان نصب می شوند. این سیستم با بکارگیری 

 پیشرفته درصدد آن است که شرایطی ایده آل همراه با مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها پدید آورد.

سیستم اتوماسیون خانگی و خانه های هوشمند بیش از یک دهه است که در جهان متداول شده و بسته 

به همراه دارند.  درصدی را در مصرف انرژی 04تا  52به فناوری های مورد استفاده صرفه جویی 

این فناوری در ابتدا برای کنترل سیستم های محیطی مانند روشنایی و گرما به کار میرفت ولی با توسعه 

 آن تقریبا تمامی تجهیزات الکتریکی منازل به این مجموعه ملحق گردید.

 اجزای سیستم مدیریت هوشمند

 الف:حسگرها

 ب:کنترل کننده ها

 ج:عملگرها

 

  تجهیزات هوشمند

در یک خانه هوشمند نقش تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی به طور مشخص در هر جزء از یک 

دستگاه یا سیستم نقش بسزایی را ایفا می نماید. گاهی این تجهیزات در برگیرنده نرم افزار و سخت 

افزار خاصی می باشند که در یک وسیله ی الکترونیکی نصب یا تعبیه شده است. به طور مشخص 

نرم افزارهای مدیریت هوشمند  بروی گوشی تلفن همراه یا تبلت به عنوان کنترلگرهای بی سیم نصب 

داخلی و خارجی محیط اصلی یکی از همین تجهیزات کاربردی می باشد که امروزه نقش کلیدی در 

زندگی و تسلط بر یک مجموعه هوشمند برای افراد مبدل شده است.ای تجهیزات درواقع اجزایی می 



د که به کمک آنها دیگر سیستم ها در یک ساختمان مورد ارزیابی و کنترل قرار می گیرند و گاها باشن

 نقش هشداردهنده در آسیب های احتمالی را ایفا می نمایند. 

 

  حسگرها

سیستم کنترل بر عهده دارند. این  حسگرها سنجش پارامترهای محیطی و ارسال این اطالعات را به

میزان روشنایی  ,کننده ای محیط بیرون و درون دمای سیال گرم کننده یا خنکاطالعات می تواند دم

میزان رطوبت مقدار گاز در هوا حضور یا عدم حضورافراد در محل و دیگر اطالعات کاربردی  ,محیط

اندازه گیری های توان  BMSبهینه سیستم باشد. یکی از مهم ترین حسگرهای نصب شده در سیستم 

الکتریکی نصب شده درتجهیزات الکتریکی منزل می باشد که قادرند بطور دقیق میزان توان مصرفی 

 وسیله برقی را اندازه گیری نمایند.

حسگرهای صوتی  –حسگرها براساس کارکرد مورد انتظار و نوع انرژی به انواع: حسگرهای نوری 

مورد از 2در ذیل رکتی ....تقسیم بندی می شوند که و ح حسگرهای تماسی –حسگرهای رطوبت  –

 حسگر یا سنسورهایی که می توانند برای یک خانه هوشمند مفید باشند را اشاره می کنیم.

 سنسور هوشمند آب -1

برای صاحبان منزل، فهرست بی پایانی از موارد وجود دارد که باعث نگرانی شان می شود. به عنوان 

پرسند اگر لوله های خانه یخ بزند چه کار کنم؟ اگر حمام پر از آب شود چه کنم؟  مثال افراد از خود می

اگر زیرزمین را آب ببرد چه راهی در پیش بگیرم؟ اگر لوله های حمام نشت کند چه کاری از دستم بر 

می آید؟اگر سنسورهای آبی را به درستی در طول منزل به کار ببرید قادر خواهید بود از مشکالت این 

 چنینی قبل از رخ دادنشان پیشگیری کنید.

 را در نظر بگیرید. FIBARO Z-Wave Plus Floodبه عنوان مثال سنسور 

 




