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 چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی ، مساله بهینه سازی مصرف انرژی و صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی 

 موضوع هوشمند سازی منازل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

 ساختمان باشیم، داشته را هوشمند ساختمان یک از تعریفی باید ساختمان سازی هوشمند درک برای

 یعنی اصلی عناصر کردن تجمیع بوسیله صرفه، به مقرون و فعال محیطی شامل است ساختمانی هوشمند

 صورت به تواند می که آنها میان یکپارچه ای رابطه ایجاد و مدیریت و ها سرویس ساختار، ها، سیستم

 به همچنین و دهد وفق اآنه با را خود و داده نشان العمل عکس محیط متغیر های وضعیت به نسبت مستمر

 و امنیت نموده، استفاده موثرتری صورت به موجود منابع از که دهد می را اجازه این ساختمان ساکنین

 .دهد افزایش را آنها آرامش

 را گرددمی هوشمند ساختمان یک ایجاد به منجر که تجهیزاتی و فرآیند پذیرفته، صورت تعریف به توجه با

 .نامیممی ساختمان سازی هوشمند

در واقع عمال سیستم روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده و سایبان ها ، صوتی ، امنیتی ، آبیاری و ... در 

ارتباط با یکدیگر به طور هوشمند نسبت به تغییرات محیط بر اساس برنامه ریزی عکس العمل مناسب نشان 

زی مصرف انرژی و صرفه جویی ، افزایش سطح دهند . که نهایتا منجر به افزایش آسایش و رفاه ، بهینه سا

 امنیت و ایمنی ساکنین ، زیبایی خانه و .... می شود.

مشاهده سیستم اتوماسیون خانگی  ۲۰۱۶به بازار عرضه شد. در سال  ۱۹۶۶اولین سیستم هوشمند در سال  

تفاده از این سیستم ها در ساختمان های تجاری، دانشگاه ها یا هتل ها به امری عادی تبدیل شده است اما اس

 در خانه های شخصی محدود به قشر مرفه جامعه است.

 %۶۰پیش بینی می شود که در طول چهار سال آینده، بازار سیستم های هوشمند خانگی به نرخ رشد ساالنه 

دست خواهد یافت. همچنین پیش بینی می شود که تعداد وسایل خانگی که با  ۲۰۲۰تا  ۲۰۱۶بین سال های 

 رشد خواهد کرد. ۲۰۲۲میلیون در سال  ۴۰م هوشمند ساختمان کار می کنند به بیش از سیست

 

 .اتوماسیون خانگی ،بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان، هوشمندسازی ساختمان :کلیدی هایواژه
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 مقدمه -1

سازی ساختمان اصطالح جدیدی است که امروزه در محافل مختلف به گوش می رسد. این واژه هوشمند 

کاهش  به معنای همگام سازی ساختمان با تکنولوژی روز و استفاده از علم الکترونیک و نرم افزار در

خطاهای انسانی، مصرف انرژی و دغدغه های روزمره هر شخص است. یک خانه هوشمند از برنامه های 

از پیش تعیین شده خود استفاده کرده و در شرایط مختلف تصمیمات دقیقی برای تجهیزات ساختمان می 

 گیرد.

 خانه هوشمند -1-1

 عملکرد کلی -1-1-1

هوشمند سازی ساختمان از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است. سخت افزار در سیستم 

هوشمند ساختمان به سه بخش پردازنده، سنسورها و عملگرها تقسیم می شود. پردازنده هوشمند همانطور 

ده دارد. که از نام آن مشخص است وظیفه پردازش اطالعات و تصمیم گیری در شرایط مختلف را بر عه

سنسورها نیز همانند حواس پنج گانه انسان شرایط محیطی را درک کرده و اطالعات مورد نیاز سیستم 

هوشمند را در اختیار پردازنده قرار می دهند و در نهایت عملگر ها دستورات مشخصی را به تجهیزات 

درجه است. بدین  25دتان ارسال می کنند. به عنوان مثال فرض کنید دمای مورد نظر شما برای منزل خو

ترتیب در پنل هوشمند این دما را برای سیستم های سرمایشی و گرمایشی خود انتخاب می کنید حال 

سیستم هوشمند به صورت لحظه ای دمای محیط خارج و داخل منزل را از ماهواره ها و سنسورهای داخل 

تالف دمای مورد نظر شما با دمای فعلی محیط دریافت نموده و دور کند، تند و یا متوسط را نسبت به اخ

 منزل انتخاب می کند. حال اگر شما در منزل حضور داشته باشید سیستم هوشمند این آیتم را به سه روش

WIFI، Location تلفن همراه و GPS  تشخیص می دهد و سیستم سرمایشی و گرمایشی شما را روشن
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از محدوده ی جغرافیایی تعیین شده نیز خارج شوید  نگه می دارد ولی اگر از منزل خارج شده و همچنین

سیستم سرمایش و گرمایش شما خاموش می شود. حال فرض کنید از محل کار در حال برگشت به منزل 

هستید با ورود به منطقه جغرافیایی تعیین شده مجددا سیستم های سرمایشی و گرمایشی شما فعال خواهند 

کرد سیستم به بررسی نرم افزار خواهیم پرداخت، نرم افزار در سیستم شد. حال با روشن تر شدن نحوه عمل

هوشمند سازی ساختمان دقیقا آن چیزی است که به عنوان تکنولوژی عنوان می شود. زیرا سخت افزار ها 

سالهاست در عرصه های مختلف استفاده می شوند ولی این نرم افزار است که نحوه عملکرد آنها و نحوه 

با یکدیگر را قانونمند می کند. نرم افزار ها در چند بخش مختلف وظیفه خود را در سیستم  ارتباط آنها

هوشمند انجام می دهند، در بخش اول ارتباط میان سنسور ها و پردازنده مرکزی را برقرار کرده و به شکل 

تم هوشمند را لحظه ای دستورات را به عملگر ها منتقل می کنند در بخش دوم تمام اجزای متصل به سیس

در یک محیط گرافیکی در تلفن همراه برای کنترل از راه دور و در یک پنل عموما لمسی دیواری برای 

کنترل در محیط قابل نمایش و کنترل می کنند. در بخش سوم اطالعات سودمند و کاربردی را بواسطه 

تواند شامل وضعیت جوی، آلودگی  اینترنت دریافت کرده و در اختیار کاربر قرار می دهند این اطالعات می

هوا، اخبار روز و یا تقویم و تاریخ باشد. در بخش چهارم قوانین از پیش تعیین شده ای در نرم افزار تعیین 

شده تا بتوانند با توجه به شرایط مختلف تصمیم گیری مورد نیاز را انجام دهند که به عنوان اتوماسیون منزل 

 .شناخته می شود
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 تصویر منزل هوشمند.:  1-1شکل

 

 هوشمند سازی هتاریخچ -1-1-2

در ابتدا این تجهیزات در ساختمان های اداری به صورت اتوماسیون سیستم های هشدار، روشنایی وتهویه 

مطبوع، جهت هوشمندسازی ساختمان ها انجام می شد. پیشرفت ها در علوم ارتباطات راه دور و کامپیوتر و 

مانند سیستم های  های اداری موجب شد که تکنولوژی شبکه های کامپیوتریتبدیل استاندارد های کار

اتوماسیون وامنیتی مدرن به ساختمان ها راه یابد. با توجه به استفاده از کامپیوترها در تاسیسات مختلف، این 

قابلیت ایجاد می شود که همه پروسه های ساختمان پیگیری و کنترل شوند. یکپارچه سازی سیستم ها نشان 

انی را مدیریت، امنیت آن را افزایش و سطح آسایش داده است که می توان به صورت موثری منابع ساختم

باالیی را برای کاربران آن فراهم کرد. نباید فراموش کرد که ایده ساختمان های هوشمند نه تنها ساخته و 

پرداخته تخیل نیست بلکه تالش و قابلیت تکنولوژی و علم روزرا منعکس می کند. طراحان با تاثیر برشکل 
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کرده و آن را با کیفیت باالیی تامین می کنند و از این رو  اقعیت جدیدی را ایجادو نقش ساختمان ها، و

انتظارات کاربران کنونی و احتماال آینده آن را برآورده می کنند. سیستم های اتوماسیون در ساختمان های 

یز کاهش داده ) هوشمند نه تنها آسایش بهینه و امنیت را برای افراد فراهم می کنند بلکه مصرف انرژی را ن

شامل انرژی الکتریکی و گرمای ناشی از دستگاه های گرمایشی(، کنترل و نظارت بر تجهیزات فنی را ارائه و 

امکان پرینت گزارش های الزم راجع به وضعیت ساختمان را ایجاد می کنند. همچنین سیستم هوشمند امکان 

 دگیر و کنترل دسترسی را نیز به وجود می آورد.یکپارچه سازی و مدیریت اعالن حریق ، سیستم هشدار ، دز

از نقطه نظر فنی، یک ساختمان هوشمند که در آن همه زیر سیستم ها با یکدیگر تعامل دارند، محیطی دوستانه 

در اختیارافراد می گذارند و جدا ازاین مسئله، قابلیت واکنش خودکار دربرابر هرنوع خطر را دارند و با کمترین 

 ی و هزینه های کاربر نسبتا پایین، طبق محیط کاری تغییرمی کنند.دخالت انسان

به بازار عرضه شد. استفاده معمولی از اتوماسیون خانگی شامل  1996اولین سیستم هوشمند تجربی در سال 

کنترل روشنایی، گرمایش و سرمایش، امنیت، بهینه سازی مصرف انرژی و... می باشد. بر اساس تحقیقات 

رخ داده  1990در حوزه صنعت ساختمان های هوشمند در سال های آغاز فعالیت های موثر  CABAموسسه 

پروتکل های  2009بر روی سیستم های کنترلی ساختمان ها قرار گرفته است. تا اواخر سال  است و تمرکز

مرکز ارتباطی سیستم های هوشمند ساختمان ها طرح ریزی شدند و بر روی مدیریت یکبارچه ساختمان ها ت

موضوعاتی نظیر کنترل از راه دور و مدیریت داده ها  2015الی  2010شد. پس از این سال و در سال های 

شبکه، سنجش هوشمند انرژی مصرفی و شبکه های بیسیم به صورت جدی توسط محققین سراسر دنیا 

اساس ارتباط موضوع شبکه های هوشمند مطرح شد که بر 2016پیگیری می شدند تا اینکه دراوایل سال 

های هوشمند در سطح کالن تر مانند شهر، استان یا کشور است. این موضوع اساس  اجزای مختلف سیستم

 شهرهای هوشمند است که در حال حاضر نمونه های اجرایی نظیر آمستردام، چلسی و... را می توان نام برد.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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نامه اختصاص دارد. فصل اول به شده در فصول مختلف پایانای از مطالب مطرحاین فصل به بیان خالصه

هوشمندسازی، اهداف و از هوشمند سازی وتعریف کلی آن، تاریخچه و اولین استفاده ها از ای بیان مقدمه

 مزایای هوشمند سازی و ضرورت استفاده از این امر در دنیای مدرن پرداختیم.

به بیان روش های هوشمند سازی پرداختیم و هرکدام را به طور مختصر توضیح داده و به مزایا در فصل دوم، 

 و معایب آنها اشاره کردیم.

پرداختیم. ابتدا اجزای سخت افزاری  IOTبرقی مبتنی بربه ساخت سیستمی برای کنترل وسایل فصل سوم در 

مدار را بررسی کردیم و توضیح مختصری درباره میکرو و ماژول وای فای مورد استفاده ارائه دادیم، سپس به 

تنظیمات ماژول پرداخته و بعد از آن به نوشتن کد میکرو و پروگرام کردن آن روی میکرو پرداختیم و درانتها 

 یکیشن گوشی همراه و روند ایجاد آن اشاره کردیم.به بخش اپل
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