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 چکیده 

هنر و علم معماری طی سال های اخیر منجر به ارائه طرح ها و  ترکیب فن آوری های روز جهان با

ساختارهای هوشمند مسکونی شده است که می توانند در آینده ای نه چندان دور آرامش مطلق را به انسان 

 ها هدیه کرده و نیاز به هر نوع فعالیت در محیط خانه را از بین ببرند. خانه هوشمند در دنیا با نام های

Smart Home یا Intelligent House  شناخته شده است. خانه ای که نسبت به شرایط محیطی خود

و همچنین فرمان های صاحب خانه به دلیل دارا بودن یک هوش مصنوعی، می تواند عکس العمل نشان 

دهد و همچنین این هوش مصنوعی می تواند به صورت اتوماتیک برخی از کارها را انجام دهد. در یک خانه 

رن هوشمند همه توانمندی های تکنولوژی در جهت افزایش ایمنی، امنیت و آسایش انسان طراحی شده مد

سیستمهایی که یک خانه معمولی را تبدیل به خانه هوشمند می کند امروزه در صنعت ساختمان  .است

ندارد اجرای پروژه جایگاه ویژه ای پیدا کرده و زمان آن فرارسیده تا با استفاده از این سیستم ها سطح استا

ها را تغییر و کیفیت آنرا افزایش دهیم. مزایاى سیست مهاى مدیریت ساختمان براى سازندگان و مالکان 

ساختمان شامل کاهش هزینه هاى اجرایی، کاهش هزینه هاى نگهدارى، افزایش قابلیت تولید و سازگاری 

 .می باشد

 –  BACS-  BMSمند ساختمان هوش -بهینه سازی مصرف انرژی : کلید واژه
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 BMS سیستم حفاظتی مدیریتی خانه های هوشمند

 خانه هوشمند چیست؟

مورد توجه  BMSهای مدیریت جامع ساختمان یا همان های مهم سیستمهای هوشمند امروزه به عنوان یکی از بخشخانه

ه سرعت در حال توسعه می باشند.امروزه های هوشمند با هدف ایجاد آسایش و امنیت برای کاربران باند. خانهواقع شده

شود از قبیل کنترل نور ،کنترل دما، کنترل درها و میهای بزرگ بکار گرفتههای مختلفی برای اتوماسیون ساختمانتکنیک

های های هوشمند، کاربردهای امنیتی و مدار بسته و غیره. عالوه برموارد یاد شده، در خانهها و یا سیستمها و پردهپنجره

 .، آبیاری گیاهان و غذا دادن به حیوانات خانگی نیز قابل تعریف استMultimedia دیگری نیز از قبیل کنترل

جویی در سازی مصرف انرژی و صرفههای خانه ی هوشمند عالوه بر ایجاد آسایش و امنیت مضاعف در خانه به بهینهسیستم

 .نمایدمیی های نگهداری ساختمان نیز کمک شایانزمان و هزینه

توانند در بهبود کیفیت زندگی معلولین و سالمندان نیز کمک شایانی ها عالوه بر مخاطبین معمول خود میضمناً این سیستم

 :توانند موارد زیر را تحت کنترل قرار دهندهای هوشمند میهای موجود در خانهنمایند. بسته

 کنترل دما  ۱٫

 کنترل روشنایی ۲٫

 (یعی )به کمک باز و بسته کردن خودکار پرده و کرکره هاکنترل نور طب ۳٫

 سیستم های صوتی و تصویری ۴٫

 سیستم های اعالم حریق ۵٫

 های حفاظتی وامنیتیسیستم ۶٫

 آبیاری گیاهان و تغذیه حیوانات ۷٫

تبدیل به سیستم برقی در شایان ذکر است که به غیر از موارد مذکور کلیه تجهیزاتی که به نحوی با برق کار کرده و یا قابلیت 

  .آنها وجود دارد در این مجموعه قرار خواهد گرفت

تکنولوژی های متفاوتی جهت اجرای سیستم های مذکور در خانه ها موجود است که در ذیل به برخی از آنها اشاره گردیده 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5631 

 

 : است

۱٫ X10 

2. Z-Wave 

3. EIB 

4. KNX 

5. C-Bus 

 .کانات قابل اجرا و بهره برداری می باشنددر کلیه تکنولوژی های فوق تمامی ام

 .اکنون زمان آن رسیده که در خانه های هوشمند زندگی کنید

شرکت تابان الکترونیک به پشتوانه سی سال تجربه در زمینه واردات، فروش و تولید دستگاه های الکترونیکی حفاظتی اکنون با 

فرانسه، سونی، کوکوم، پروتکس، هوم ویژن و گروه مهندسی یگان همکاری کمپانی های معظم و معتبر پاناسونیک، لگراند 

الکترونیک و با یاری مهندسین و متخصصین با تجربه در زمینه هوشمند سازی ویالهای مسکونی و برج های بلند آغاز نموده و 

ترین تکنولوژی زمان افتخار دارد که جزء اولین شرکت های ارائه کننده سیستم های هوشمند سازی ساختمان ها، این مدرن

 .باشد

 ویژگیهای سیستم های هوشمند

 .نصب سیستم های هوشمند ساختمانی امکانات زیر را در اختیار شما می گذارد

از همه جای دنیا می توانید ویال، آپارتمان و یا هر نوع ملکی که دارید را به راحتی تماشا، نظارت و هر نوع دستگاه برقی و •

 .ن را کنترل و مدیریت نماییدالکترونیکی در ساختما

 :بعنوان مثال

 .المپ های ساختمان خود را روشن و خاموش و یا نور آن را کم و زیاد نمایید•

 .اسپلیت ها را راه اندازی کنید•
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 .درب های برقی را باز و بسته نمایید•

 .پرده های پنجره ها را باز و یا به کناری بکشید•

 .کنید و یا به راحتی گلدان های آپارتمانتان را آب دهی کنیدباغچه های محوطه را آبیاری •

 .تصفیه استخر را راه اندازی کنید و یا سونای بخار را آماده سازید•

 .دستگاه های صوتی و تصویری را فعال و بر نامه های مورد نظر خودتان را ضبط نمایید•

 .دار بسته و ضبط تصویر را فعال سازیدسیستم های حفاظتی دزدگیر، کنترل اعالم حریق، دوربین های م•

 .قهوه جوش خود را آماده سازید و بسیاری مزایای دیگر که زندگی شما را رویایی می کند•

 خانه هوشمند 

کنترل  BEMS خانه ای است که با استفاده از دستگاه (Smart Home یا Intelligent House) خانه هوشمند

ر شما قرار می دهد . همچنین این خانه مجهز به سیستمهای ایمنی و امنیتی مانند اعالم تمام تجهیزات الکتریکی را در اختیا

سرقت ، حریق، نشت گاز ،و زلزله می باشد . بطور خالصه خانه هوشمند یک خانه تمام کنترلی است مجهز به سیستمهای 

 مند همه توانمندی های تکنولوژی درایمنی و امنیتی توسط فقط یک دستگاه . باید دقت داشت که در یک خانه مدرن هوش

جهت کاهش خطر برق ، افزایش ایمنی در برابر سرقت و نفوذ افراد غیر مجاز به خانه و امنیت در برابر حوادثی مانند آتش 

 معمولی خانه یک که سیستمی.  است شده طراحی انسان آسایش و امنیت ، ایمنی افزایش جهت در جمله یک در …سوزی و 

یا سیستم جامع مدیریت انرژی ساختمان نام دارد . که امروزه در صنعت  BEMSشمند می کندهو خانه هب تبدیل را

ساختمان جایگاه ویژه ای پیدا کرده و زمان آن فرا رسیده تا با استفاده از این سیستم سطح استاندارد اجرای برق پروژه ها را 

 . تغییر و کیفیت آنرا افزایش دهیم

 مکانات 

 در یک خانه هوشمند چراغ همه فضاها با حضور فرد به صورت اتوماتیک روشن و پس از خروج  : وماتیکروشنایی ات

  .آن مجددا خاموش می شود
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 با نصب این شیر در ورودی اصلی گاز واحد می توان از داخل و یا خارج منزل توسط دستگاه : شیر برقی گاز 

BEMS نشت گاز و یا زلزله به صورت اتوماتیک توسط دستگاه  آن را کنترل کرد، همچنین در هنگام وقوع حریق ،

  .قطع می شود

 دستگاه : اعالم سرقت BEMS زون می باشد که هرکدام به  16 مجهز به یک سیستم اعالم سرقت پرضرفیت در

  .صورت جداگانه می تواند فعال یا غیر فعال شود

 دستگاه : تلفن کننده BEMS ت گاز به صورت تلفنی شما را مطلع می نمایددر زمان وقوع سرقت ، حریق یا نش. 

  کنترل تردد : دستگاهBEMS  دارای یک سیستم کنترل تردد است که در هنگام ورود به منزل با کشیدن کارت بر

  روی دستگاه کارتخوان ضمن خاموش شدن دزدگیر ، قفل برقی باز می شود.

    سناریو : دستگاهBEMS ( برنامه قابل تنظیم ی۲2بیست ) ا سناریو دارد که هر سناریو فقط با یک کلید ریموت

را برای سناریوی خروج از منزل تعریف کرد : همه چراغ ها و کولر  ۱اجرا می شود. به طور مثال می توان کلید شماره 

  خاموش ، دزدگیر فعال ، شیر برقی گاز اصلی قطع و صفحه کلید ها قفل شوند.

 ؟سیستم مدیریت هوشمند ساختمان چیست 

  ، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکارگیری از آخرین تکنولوژی ها در صدد آن است که شرایطی ایده آل

  .همراه با مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها پدید آورد

  ساختمان و ایجاد شرایط محیطی مناسب با ارائه سرویس های  این سیستم ها ضمن کنترل بخشهای مختلف

ه سازی مصرف انرژی ، سطح کارایی و بهره وری سیستم ها و امکانات موجود در ساختمان می همزمان ، سبب بهین

  .شود

  کنترل و دسترسی به سیستم با استفاده از نرم افزارهای مربوطه از هر نقطه در داخل ساختمان و خارج از آن از

  .طریق اینترنت مقدور می باشد

 انبرخی از اهداف سیستم مدیریت هوشمند ساختم
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  .ایجاد محیطی مطلوب برای افراد حاضر در ساختمان  -۱

 .افزایش عمر مفید آنها استفاده بهینه از تجهیزات و -۲

 .عملکرد ارائه سیستم کنترلی با قابلیت برنامه ریزی زمانی -۳

 .مصرف انرژی کاهش چشمگیر هزینه های مربوط به نگهداری و بهینه سازی و صرفه جویی در  -۴

 .از به پیمانکار دائمی ساختمانعدم نی -۵

 . و یا اینترنت PC تمامی نقاط تحت کنترل از طریق یک امکان مانیتورینگ و کنترل -۶

ساختمان ، تمام تجهیزات بصورت هماهنگ کارکرده و امکان تداخل و بروز مشکالت ناشی از  با توجه به یکپارچه سازی -۷

 .عدم هماهنگی از بین می رود

گزارش های آماری از تمامی تجهیزات و امکان گرفتن -8   .عملکرد آنها به منظور بهینه سازی مصرف و عملکرد 

 

 وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

 

  . تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کنترل -۱

 .های روشنایی  کنترل سیستم -۲

 کنترل تهویه مطبوع . -۳

 سیستم اعالم حریق و کنترل دود . -۴

 .کنترل تردد و حفاظت   -۵

 .  مدیریت آسانسورها در زمان های خاص  -۶
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 تجهیزات فعال 

 

 بیسیم های شبکه    -

  فعال های شبکه    -

  WAN,LAN,MAN کامپیوتری های شبکه اندازی راه و نصب    -

 برای تسهیل و رفع مشکالت ارتباطات شبکه ای سازمانها Solution انواع ارائه    -

 و یا از طریق سیستم ماهواره ای اختصاصی  Wirelessقراری ارتباط پر سرعت بصورت بر    -

 جهانی استانداردهای طبق سرور اتاق واجرای طراحی    -
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 سازمانها نیاز براساس شبکه امنیت واجرای طراحی    -

 چ تا سرور سوی و مودم از شبکه اجزای کلیه وضعیت بررسی جهت مونیتورینگ سیستم واجرای طراحی    -

 طبق نیاز سازمانها VOIP سیستم اندازی وراه طراحی    -

 درشبکه اطالعات حفظ امنیت ضریب باالبردن و سرورها برای امن محیط ایجاد    -

 تجهیزات غیرفعال 

  سیمی های شبکه    -

  WAN,LAN,MAN کامپیوتری های شبکه اندازی راه و نصب    -

   فعال غیر های شبکه    -

 flukeبا دستگاه  Passive تجهیزات تست    -

 برای تسهیل و رفع مشکالت ارتباطات شبکه ای سازمانها Solution انواع ارائه    -

  نوری فیبر مدیای اساس بر مخابرات و دیتا گسترده های شبکه ارتباطات تامین    -

 جهانی استانداردهای طبق سرور اتاق واجرای طراحی    -

 برقراری ارتباطات شبکه براساس نیاز سازمانها کیفیت ارتقا    -

 شبکه مانند کابل کشی ، داکت کشی و تست شبکه Passive تجهیزات نصب خدمات ارائه    -
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 هوشمند سازی

  خانه هوشمند -۱

  کنترل دسترسی -۲

  قفل هوشمند -۳

  آسانسور هوشمند -۴
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 هتل هوشمند -۵

 

 الف(خانه هوشمند

برخی ها تصور می کند که در یک خانه هوشمند تنها می توان تصاویر تلویزیونی و ویدیویی را به اتاق های مختلف خانه ارسال 

کرد، اما در حقیقت هدف اصلی از طراحی خانه هوشمند استفاده از تکنولوژی مدرن در سیستم گرمایشی، روشنایی و امنیتی 

ها پیش مسئله کنترل و هوشمند سازی خانه به منظور راحتی بخشی هر چه بیشتر مورد توجه بوده است خانه می باشد.از سال

 اما اصوالًًً همیشه مسائلی جلودارنده باعث عدم دستیابی به یک کنترل ایده آل شده است.

 همیشه با چندین چالش مواجه بوده اند:  Home Automationاصوالً پروژه های 

  باال ربسیا هزینه –الف 

  معمول غیر های روش اساس بر و اضافی های کشی کابل –ب 

 دستی و اتوماتیک کنترل روشهای تداخل –ج 

 ها کشی کابل انجام از بعد تغییر امکان عدم –د 

 خانه هوشمند مبنا 

 . امکان روشن و خاموش نمودن روشنائیها و ادوات برقی با استفاده از ریموت کنترل و کلید 

 بـدون نیــاز بـه تغییـر در سیــــم کشی بـرق ساختمـان. اجــراء 

 . قــابلیــت کنتــرل و ارسـال فـرمــان از طــــریـق خـط تلفـــــن 

 . امکان کم نور و پرنور کردن روشنائی ها با ریموت کنترل

 . قابلیت استفـاده از ریموت کنترل به جای ریموت تلویزیون، ویدئـو،اسپلیت یونیت و ... 

 . امکان استفاده از کلید و پریزهای موجود 

 . قابلیت ایجاد شرایط متفاوت روشنائی به صورت پیش تنظیم 

 . امکان خاموش یا روشن نمودن تمامی روشنائی ها با یک کلید به صورت همزمان 

 . قابلیت افزودن کنترل کننده ها حتی پس از نصب 

  متر در فضای بسته ۵2 . دارای ریموت کنترل رادیوئی با برد بیش از

 قفل هوشمند ب(  
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 , فلزی , شیشه ای , آسانسور و گاو صندوق نصب بر روی کلیه درب های چوبی  -۱

 ( RS232 – RS485 )   امکان اتصال به رایانه با پروتکل های -۲

 ( N port Express)    قابلیت نصب بر روی شبکه -۳

 (   تعریف وحذف کارت،تعریف زمان اقامت، بازکردن درب و..کلیه تغییرات سیستم بوسیله نرم افزار) -۴

 .  مخفی نمودن کارت خوان پشت دیوار گچی یا سنگی به جهت عدم دسترسی به سیستم -۵

 سانتی متر جهت باز نمودن درب .۱2نشان دادن کارت به محل کارت خوان ازفاصله حداقل  -۶

 امکان ثبت زمان تردد در حافظه دربا زکن . -۷

 امکان اتصال به کلید جهت باز نمودن درب یا سنسور جهت بازکردن درب بصورت غیر مجاز .  -8

 امکان ایجاد تقویم جهت ثبت زمان های مجاز برای تردد افراد . -9

 امکان مشاهده همزمان تردد ها . -۱2

 رقم .  ۱۴تا  ۱قابلیت اتصال به کیپد و استفاده از شماره رمز از  -۱۱

 تخاب کد یا کارت با هم و یا به صورت جداگانه . قابلیت ان -۱۲

 قابلیت اتصال به کلیه قفل های برقی . -۱۳

  RFID ) باال برد – تماس بدون – بارکد –قابلیت اتصال به کلیه کارتخوانهای موجود ) مغناطیس  -۱۴

  دارای سیستم هشدار دهنده برای سه بار تالش ناموفق . -۱۵

 ج ( آسانسور هوشمند

طراحی گردیده جهت محدودسازی دسترسی به  (RFID)دستگاه که بر مبنای تکنولوژی کارتها و تگهای بدون تماساین 

آسانسور استفاده می شود.دستگاه پشت پانل داخل کابین نصب شده و زمان تعریف کارت کلیدهای مجاز ، خروجی)طبقه( 

فرد کارت خود را نزدیک دستگاه می گیرد آسانسور فقط به مربوط به کارت کاید نیز تعریف می شود در این صورت زمانی که 

دارای هشت خروجی می باشد در صورت نیاز به بیش از این تعداد طبقه با اضافه  EAx-108 .طبقه تعریف شده می رود

  .می توان طبقه نه به بعد را کنترل کرد FX-20 کردن دستگاه

 :دستگاه در دو مدل ارائه می شود

EAX-108: 

ن مدل هر کارت برای یک طبقه قابل تعریف است و بانزدیک کردن کارت به دستگاه آسانسور فقط به طبقه تعریف شده در ای 

  .می رود . در واقع دارنده کارت مجاز می تواند به آن طبقه برود
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EAX-108:  

 ۵و  -۱رت می تواند به طبقاتدر این مدل هر کارت را می توان برای بیش از یک طبقه تعریف کرد. بطور مثال دارنده یک کا

روی صفحه کلید فعال شده ، شخص می تواند  ۵و  -۱دسترسی داشته باشد . با نزدیک کردن این کارت به دستگاه شماره های 

  .طبقه مورد نظر خود را از میان این دو طبقه انتخاب کند

 

  مشخصات

  کارت مجاز ۴22قابلیت تعریف  -

  بوسیله فقط یک کارت سرویسسهولت تعریف و حذف کارت کلیدها  -

  قابل نصب داخل کابین ، پشت صفحه کلید آسانسور -

  رایج در کشور ۱۲۵kHzقابل استفاده با کارت های  -

 DC ولت ۳2تا  ۱8ولتاژ تغذیه بین  -

  آنتن مرکزی

 مسکونی( در های ها و برجها، اپارتمانهایی که تعداد زیادی گیرنده تلویزیونی وجود دارد )مانند هتلدر ساختمان

صورتی که بخواهیم برای هر گیرنده یک آنتن مجزا نصب نماییم مشکالتی مانند موارد ذکر شده در زیر بروز خواهند 

 کرد: 

 محدودیت فضایی پشت بام برای نصب تعداد زیادی آنتن -۱

 ها بر یکدیگراثر انعکاسی و القایی آنتن -۲

 کشی آنتن تا گیرندها و سیمههزینه باالی نصب آنتن برای تک تک گیرنده -۳

 هااز بین رفتن زیبایی ظاهر ساختمان و به وجود آمدن جنگلی از آنتن -۴

 حجم باالی سیم کشی آنتن ها تا گیرنده -۵

 عدم ارایه سرویس و نگهداری مناسب به دلیل تعدد کابل و آنتن -۶

 ها استفاده گردد و چون برای تمام گیرنده با توجه به موارد ذکر شده راه کار پیشنهادی این است که از یک آنتن

ها کافی نخواهد بود لذا از تجهیزاتی برای افزایش مقدار سیگنال دریافت شده توسط این آنتن برای تمام گیرنده

های آنتن کنیم. عملی کردن این راه کار با استفاده از تجهیزات سیستمها استفاده میسیگنال و توزیع آن بین گیرنده

 پذیرد. ( انجام میMASTER ANTENNA TV) (MATV)مرکزی 
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 نتیجه گیری 3-

 
سازی و هوشمندسازی ساختمان ، ضمن فراهم نمودن مقدمات آسایش و رفاه بیشتر، آرامش و راحتی فراوان تر، سبب  بهینه

  می شود تا انرژی مصرفی کاهش یافته و هزینه ها نیز تقلیل یابند.
ـرای رسـیدن بـه نتیجـه ی مطلوب، زمینه سازی ذهنی و فرهنگی برای اقشار گونـاگون جامعه از پیشنیازهای این مسیر ب یکی

است. امروزه هر فردی از اعضای جامعه باید بداند کـه در فعالیت های خود باید مبتنی بر مصرف بهینه منابع انرژی باشد تا 

نائل آمده و زمینه شکوفایی همه جانبـه در همه ابعاد  کشور به اهداف تعریـف شـده در سـند چشـم انـداز بیست ساله نظام

ملی تحقق یابد. از این رو، بـدون ایجـاد فرهنـگ ، طراحی و تأمین بایسته های این امر ، بـه طـور قطـع راه بـه جایی نخواهیم 

ش نامـه هرگز عملی نخواهد برد؛ چرا که اصالح الگوهای مصرف در کشور به طور ناگهانی و یا با صدور یک دسـتورالعمل و بخـ

شـد . جلـب مشـارکت مـردم و افـزایش آگاهی های آنان نسبت به مصرف صحیح امکانات و منـابع، از دیگر راهکارها در مسیر 

اصالح الگوی مصـرف مـی باشـد. در حقیقت، اصالح الگوی مصـرف در جامعـه از کارهـای انجـام شدنی است که هر یک از 

مشارکت و ملـزم نمودن خود به مصرف درست منابع، نقشی بیبدیل در رشـد و شکوفایی جامعه ایفا خواهند  اعضای جامعه با

 نمود.

 

 منابع:

۱۳9۲(احمدیان ، کاوه ، آشنایی با اصول طراحی روشنایی ،تهران ، ۱  

۱۳9۳( زهرکش ، مجید ، مدیریت هوشمند ساختمان بر اساس فنآوری،تهران،۲  

3)lon work ,marco casini , andrea garulli, remorico prattichizzo , antonio vicino 

,automatic control telelab ,Environment IEEE. 
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