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 چکیده

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و هوشمند سازی اکثر لوازم زندگی ، هوشمند سازی خانه ایی که در 

 آن زندگی میکنیم امری اجتناب ناپذیر است.در این پایان نامه به این امر مهم پرداخته شده است.

ه ، امواج بلوتوث و استفاده از آن جهت کنترل چراغ ها و لوازم اتاق اساس کار خانه هوشمند این پروژ

ها مثل هود آشپزخانه ، تلویزیون ، کولر ، دوربین های امنیتی ، درب پارکینگ ، سیستم گرمایشی ،پرده برقی  

 لو فواره آب و ...   و همچنین دسترسی به اطالعاتی که به وسیله ی سنسور ها اندازه گیری می شوند مث

 میزان دما ، غلضت گاز های متان و پروپان و کربن مونو اکسید ، و ... می باشد.

همچنین این خانه هوشمند ، مجهز به سیستم ضد سرقت می باشد. پس از فعالسازی سیستم ضد 

ورودی ساختمان آالرمی روی گوشی اندروید کاربر به صدا در می  بسرقت  به محض وارد شدن فردی از در

بر را از وجود فرد ناشناس مطلع می نماید.همچنین کاربر می تواند با لمس دکمه ایی مستقیما با آید و کار

 تماس حاصل نماید. 111تلفن پلیس 

به این شکل است که وقتی سنسور های دود و گاز متان حجم زیادی  سیستم اعالن حریق این خانه

نرم افزار اندروید مربوط به آن اجرا شده و آهنگ  از این گازها را حس کردند با فرستادن کدی به گوشی کاربر

هشدار به صدا در می آید و کاربر از آتش سوزی اتفاق افتاده مطلع می شود و می تواند به طور مستقیم با 

 آتش نشانی تماس بگیرد و در خواست کمک کند. 121تلفن 

آن با طیف خانه های مزیت عمده خانه هوشمند این پروژه نسبت به نمونه های خارجی انعطاف 

معمولی تا خانه های بزرگ می باشد  نمونه های خارجی  خانه های هوشمند بیشتر متناسب خانه های بزرگ 

و گرانقیمت می باشند و به علت هزینه باال ، استفاده از آن برای خانه های معمولی و کوچک مقرون به صرفه 

 نمی باشد.

   smart home  ،BMSواژه های کلیدی : خانه هوشمند ، 
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4فصل  

 

 مقدمه -4 -4

پرتقال آب هااندازد که در آن رباتتخیلی می -های علمیخانه هوشمند، آدم را به یاد فیلم واژه     

ه مسئولیت تمیزی خانه را ب هاو رباتفنجان چای به دست آدم بدهند توانند میی مکانیکی گیرند و بازوهامی

کار شود که تجهیزات و اتوماسیون در جهتی بهای هوشمند گفته میگیرند اما در دنیای امروز به خانهعهده می

خبره رباتیک در توضیح این روند که نیازهای ساکنان آن خانه را برطرف کنند. دانیل اچ.ویلسون، محقق و می

عنی ی« هدف اصلی برای اتوماسیون خانه، دادن کنترل کامل به ساکنان آن در تمام نقاط است.»گوید: اصل می

های خانه را کنترل کرده و آن را به اینکه افراد خانه بتوانند از یک اتاق یا حتی از خارج از خانه، تمام سیستم

 .شان نزدیک کنندوضعیت مطلوب

، در ردرا تعیین ک سیستم نور خانه ، توان با توجه به حال و هوای خودمی های هوشمندخانه رد

تواند ه میشود کهای جدید نورپردازی تنها برای زیبایی خانه نیست بلکه به عنوان قابلیتی به آن نگاه میخانه

اسات تواند تمام احسراحت و خوشایند کند و خانه را به فضایی تبدیل کند که می افراد خانهفضای خانه را برای 

فاده توان با استبه وجود بیاورد.از طرف دیگر با تجهیز خانه خود به سیستم کنترل نور می انسانرا در  دلخواه

های روشن را هرکجا که باشند خاموش رختخواب هست المپ در فرد زمانی که وجود دارداز پنلی که در خانه 

ها را روشن یا رسند با استفاده از ریموت کنترل المپیا مهمانان می ودش. یا زمانی که از خانه خارج میدکن

 .ندخاموش ک

 هایی کهگیر هستند، مثال زمانهای امنیتی خیلی فراتر از قفل و دزدهای هوشمند سیستمدر خانه

ای خاموش و های خانه را به گونهگیرند تا چراغسیستم نور خانه را در کنترل خود می ر خانه نیستد فرد

در خانه است و در نتیجه خالی بودن خانه به چشم نیاید، از طرف  روشن کنند که همه گمان کنند خانواده

های گیرد.در خانهر میای هوشمند تحت حفاظت این سیستم امنیتی قرادیگر تمام اشیای قیمتی به گونه

شود که فرد بیشتر احساس راحتی کند، البته این کنترل ای تنظیم میهوشمند وضعیت دما و روشنایی به گونه

ها دما با توجه به مصرف حداقل انرژی است یعنی سیستم کنترل با در خدمت گرفتن ترموستات و تنظیم پرده

تاب ها مانع ورود آفاینکه در فصل تابستان با کشیدن پردهکند که انرژی کمتری مصرف شود، مثال کاری می

ی کشد تا کمها را کنار میافتد پردههایی که آفتاب به روی پنجره میشود و در زمستان زمانگرم به اتاق می

جویی شود. از طرف دیگر با وجود هم اتاق با نور طبیعی آفتاب گرم شده و در نتیجه در مصرف انرژی صرفه

http://www.voreb.com/
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دمای  تا توان سیستم خنک کننده را روشن کردمیکنترل هوشمند خانه، پیش از رسیدن به خانه سیستم 

  .هوا به اندازه مطلوب خنک شود

ی آورتواند انجام دهد جمعمیریموت کنترلر زمینه  کاری که سیستم خانه هوشمند در ترین کوچک

ای امکانات، استفاده از سیستم صوتی چند محوطهترین ها در یک پنل مرکزی است. اما یکی از مهمتمام ریموت

دهد تا بلندگوهایی که در جای جای خانه قرار دارد را کنترل کرده و با استفاده از است که این امکان را می

به یک منبع صوتی واحد اختصاص دهد. به طور  پنل مرکزی هر کدام را به منبع صوتی جداگانه یا همه آن را

  .صدای سیستم پخش صوت، تلویزیون یا کامپیوترتان پخش شود که در اتاق رداب کتوان انتخمثال می

وسیقی و م داشت، یعنی اینکه بتوان ه برای کنترل سیستم صوتی خانهیک سیستم چند کار توانمی

ه قو از موسیقی مورد عال ردسیستم پخش چند منظوره کنترل ک های مختلف خانه را از طریقصدای قسمت

د که شوای تنظیم میگونهها به طور هوشمند به چرا که صدای تلویزیون بچه ردک فضای آرام لذت بخود در ی

واهند مشکلی نخ پدر و مادرآنها نیز با موسیقی گوش کردن  مزاحمتی ایجاد نکند و از طرف دیگر والدینبرای 

  .داشت

کنترل  ر و اتاق ماساژ و...های تفریحی خارج از خانه مثل استخرهوشمند دمای تمامی سیستمه طوب

. دهدنیز مورد بررسی قرار می ...شود عالوه بر اینها سیستمی وجود دارد که همه اینها را به لحاظ تهویه و می

 .رودبه سفر می فردسیستم کارایی دارد، یعنی وقتی در مورد باغچه نیز این 

م انجا یکام کارها به طور اتوماتاز جدیدترین تکنولوژی سنسورها استفاده شود، تم وقتی در خانه

زیرا سنسورها متوجه عدم حضور  ،دچراغ را خاموش کن فرداز خروج از اتاق الزم نیست شود. مثال بعد می

 .کنندها را خاموش میخواهند شد و چراغ شخص

 خانه، مثال درا در دست بگیر نترل تمام خانهک است ای که نشستهد از همان کاناپهتوانیمی فرد

ل از طریق تلفن و اینترنت تمام وسای توانریزی است و با آن میرنامهسیستم کنترلی دارد که قابل بهوشمند 

بود  داهمطمئن خوفرد . دنترنت قابل رویت هستند کنترل کنخانه را با استفاده از دوربین هایی که از طریق ای

نسورهای تر، سهای پیشرفته. در سیستمدباش مراقب کودکان دتوانشود یا حتی مینمی اشکه کسی وارد خانه 

 .را از طریق پیام کوتاه مطلع خواهند کرد فردت در صورت دیدن هرگونه حرکتی، تشخیص حرک

 مرور مطالب -4-2

قطعات استفاده شده در پروژه پرداخته شود  همه یدر این پایان نامه سعی می شود ابتدا به معرفی کلی 

یبل تاریخچه ، انواع ، نحوه عملکرد و ... مشخصا به توضیح در مورد قطعه ی و پس از توضیحات کامل از ق

 استفاده شده در پروژه پرداخته می شود 
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در فصل آخر این پایان نامه در مورد نحوه برقراری ارتباط این قطعات با یکدیگر و نحوه راه اندازی و به 

 .طور کلی تولید و ساخت خانه هوشمند مورد نظر بحث می شود

 که پس از مطالعه ی این پایان نامه بتوان نمونه ایی از این خانه هوشمند را طراحی و تولید کرد. به طوری

از بلوتوث صحبت می شود و از تاریخچه ، معماری ، نحوه برقراری ارتباط ، ماژول بلوتوث  دومدر فصل 

HC05  و ... گفته می شود 

که سنسور  بحث میشود به طوری به طور مفصل پروژهدرمورد سنسورهای موجود در این  سومدر فصل 

 های دما ، گاز ، مادون قرمز کامال معرفی می شوند.

توضیحات کاملی از میکرو کنترلر ها و تفاوت آنها با میکروپروسسورها و انواع آن و اجزای  چهارمدر فصل 

  avr atmega32یکرو کنترلر سازنده ی آن ارائه می شود. همچنین در این فصل توضیحات کاملی راجع به م

 که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است ارائه می شود.

از این پایان نامه در مورد ال سی دی ها صحبت می شود و توضیحات کاملی از نحوه  پنجمدر فصل 

راکتری عملکرد و ساخت آن ها ارائه می شود و در پایان این فصل به طور اختصاصی در مورد ال سی دی کا

 که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است صحبت می شود.

اختصاص یافته است به موتور های دی سی و معرفی انواع آن و همچنین نحوه راه اندازی آن  ششمفصل 

که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است به طور کامل معرفی   l298.در این فصل آی سی راه انداز 

 .شده است

سعی شده است از تمامی قطعات معرفی شده در فصول گذشته برای ساختن یک نمونه از  هفتمدر فصل 

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

ن پایان را به خواننده ایاین فصل با استفاده از تصاویری از پروژه ساخته شده به زیبایی نحوه عملکرد پروژه 

 نامه نشان می دهد.

از سردرگمی نجات یابد  و با ، باعث می شود که خواننده مطلب ، فصل بندی به شکل توضیح داده شده 

 نظم خاصی مطالب را دنبال کند و در آخر به نتیجه ی مورد نظر خود برسد.
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