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red300d@gmail.com 

 
 
 
 

  چكیده
 نكتھ ھمین و دنیاست در ساختمان ھوشمندسازی آزاد منبع استاندارد تنھا
 استانداردھای بھترین از یكی بھ عنوان KNX  امروزه تا است شده باعث

یک استاندارد بر مبنای  KNX پروتکل .گردد مطرح ساختمان ھوشمندسازی
بوده و یک پروتکل ارتباطی شبکھ است کھ در خانھ و ادارات  ISO مدل

جھت انتقال اطالعات کنترلی از تمامی  .و اماکن ھوشمند بکار میرود
)  ...سنسورھا ، فعال کننده ھا و (اجزای کنترل کننده ساختمان

نیاز بھ یک سیستمی است کھ مشکل این اجزا را بھ روشی مناسب حل 
کند بھ نحوی کھ از ارتباطات تمامی این اجزا با یک سیستم مرکزی 

کھ  KNX Bus در نتیجھ توسط یک. با یک روش قابل اعتماد مطمئن باشیم
تمامی اجزای کنترلی ساختمان با آن متصل باشد، می توانند بھ 

ابزار مرتبط میتوانند سنسور یا محرکھایی بپردازند تبادل اطالعات 
باشند کھ برای مدیریت ساختمان مورد نیاز است مثل کنترل کننده 
ھای روشن و خاموشی، کم نوری ساختمان، سیستم امنیتی، سیستم 
مدیریت انرژی، گرمایش و تھویھ مطبوع، سیستم ھای ھشدار دھنده و 

و ھمینطور در کنار  باشد.... نظارتی، سیستم ھای صوتی وتصویری و 
و یكپارچھ  مدیریت امكان ETSسخت افزار ھای مرتبط از نرم افزار 

 .را با بھترین عملکرد اجرا میکند KNXسازی سخت افزار ھای سیستم 
. مدیریت میشود Konnex توسط انجمن KNX در حال حاضر استاندارد پروتکل

ه کھ با الیھ ھای بود EIB این استاندارد برپایھ سیستم ارتباطی
 EHS , Bati سال تجربھ عملی 20و بیش از  Config فیزیکی شیوه ھای متفاوت

Bus و  در این مقالھ سعی شده است بھ معرفی .گسترش یافتھ است 
مزایا و عملکرد آن را مورد بررسی  ،KNXبررسی سیستم مدیریتی 

 .قرار دھیم
 
، داستاندار"،  " KNX" ، " سیستم" ، " مدیریت"  :كلیدي ھاي واژه

 "لوازم"
 
  مقدمھ -1

ھای ھوشمند در  مدت زیادی نیست کھ بحث درباره موضوع ساختمان
ساختمانی است کھ  ان ھوشمندساختمیک . محافل عمومی مطرح گردیده است

یک پارچھ  ی  در بر دارنده محیطی پویا و مقرون بھ صرفھ بھ وسیلھ
و مدیریت  ھا سرویسھا، ساختار  کردن چھار عنصر اصلی یعنی سامانھ

بھ عبارت دیگر ساختمان ھوشمند ساختمانی است . رابطھ میان آنھا است
ای یک پارچھ و ایجاد  کھ کلیھ اجزای داخلی آن بھ واسطھ سامانھ

ناگفتھ نماند کھ . منطقی سازگار با محیط در تعامل با یکدیگرند
تعریف فوق بھ این مفھوم نیست کھ این ساختمان در مقابل ھر اتفاق 

. کرده و عکس العمل نشان دھد تصمیم گیریھ فراخور آن یا رویدادی ب
ھای پیش آمده و  بکلھ ھوشمندی بدان معنی است کھ سامانھ براساس حالت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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بھ عبارتی  .ھ تصمیم گیری مناسب کندھای تعریف شده اقدام ب منطقی
ساختمان ھوشمند در مقابل عوامل مختلف توانایی بروز خالقیت خاص 

از . ھای منطقی رفتار خواھد کرد نخواھد داشت بلکھ براساس استنتاج
سوی دیگر مدیریت انرژی در تعریف بھ معنای استفاده مقرون بھ صرفھ 

 (EMS) ھای مدیریت انرژی نھاستفاده از ساما. و کارآمد از انرژی است
 .کاھش قیمت و ھزینھ در پی داشتھ باشد ٪٣٠تا  ٪١٠تواند در حدود  می

 خروج و ورود سناریو بھ میتوان کاربردھای اشاره شده جملھ از
 و فضا ھر برای مستقل صورت بھ میتوان را سناریو این کھ کرد اشاره

 افزایش با 1990 سال اوایل در .کرد اجرا ساختمان در کلی بھ صورت
تأسیسات  نصب بیشتر، پذیری انعطاف و امنیت راستای در تقاضا

 متعددی شرکتھای آن از قبل تا. یافت توسعھ ھوشمند ساختمانھای
 ھای و روش استانداردھا با ساختمان ھوشمند سیستمھای تولید مشغول

 ھمان بھ وابستھ ھا پروژه کھ بود این آن نتیجھ و بودند خود خاص
 آن در کارخانھ ای ھیچ اینکھ مھمتر ھمھ از و بود سازنده کارخانھ

 خود مشتریان سلیقھ با محصوالت از کاملی طیف تولید بھ قادر زمان
 یک بھ تدوین تصمیم سازنده شرکتھای تمام سبب ھمین بھ. نبود

 شرکت 1990 سال در و گرفتند خود محصوالت برای مشترک استاندارد
  عنوان تحت پروتکل سازی کار استاندارد ساسا و شد تأسیس Konnexمستقل

EIBبھ  سال چند از بعد کھ شد آغازEIB/KNX بھ  آن از بعد وKNX تغییر 
 .یافت  نام

 (BMS) ارائھ جدیدترین راھکارھا در زمینھ مدیریت ھوشمند ساختمان
از مھم ترین اھداف شرکت شبکھ ارتباطات آداک می باشد توسط 

تمام سیستمھای موجود در ساختمان بصورت یکپارچھ کنترل   استاندارد  این
- ، کنترل تھویھ مطبوع، سرمایش)On/Off – Dim(کنترل روشنایی : میشوند

ش و گرمایش از کف، کنترل پرده و کرکره ھای برقی، کنترل یگرما
ریموت کنترل، ( سیستم صوتی، کنترل امنیت و تردد، کنترل از راه دور

با نرم افزارھای  PC، کنترل مرکزی توسط )تلفن، اینترنت و شبکھ
 .و سیستمھای مدیریت انرژی Touch Panelگرافیکی یا دستگاه 

 نوع 8000 ھستند و انجمن این عضو معتبر شرکت 215 از بیش امروزه
 از میشود، کھ تولید دنیا سراسر در KNXپایھ  مختلف بر محصول

 تحت محصوالت این باالی کیفیت بھ میتوان آن زایایم بزرگترین
 پروتکل امروزه این کھ بدانجا تا کرد اشاره KNXپیشرفتھ  استاندارد

 .شود تبدیل جھانی استاندارد یک بھ است توانستھ
 

 مدیریت ھوشمند ساختمان  -2

از مھم ترین  (energy saving) استفاده بھینھ و کاھش مصرف انرژی
در  KNX و BACNET تفاده از سیستم ھای ھوشمند طبق استانداردمزایای اس

ھمچنین بکارگیری سیستم ھای اعالن حوادث مانند . ساختمان میباشد
حریق و غیره در کنار بکارگیری سیستم ھای امنیتی و کنترل دسترسی 

 ]1[. موجب باالرفتن ضریب ایمنی و سالمت ساختمان ھا میگردد

 

BMS 2 تعریف-  

http://www.knx.org/
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کھ گاھی با عنوان سیستم  ِاس ِام ریت ساختمان یا بیسیستم مدی
شود، یک سامانھ مبتنی بر  نیز شناختھ می ِاس ِای بی)اتوماسیون ساختمان 

نیکی و الکتریکی است کھ برای کنترل و نظارت بر تجھیزات مکا رایانھ
نشانی  داخل ساختمان مانند تھویھ، روشنایی، سیستم قدرت، سامانھ آتش

 .ھا نصب میشود در داخل ساختمان و ایمنی

BMS  معموال  افزارھا سختباشد،  می افزار سختو  ارافز نرمشامل دو بخش
سازی میشوند و  بھ صورت اختصاصی توسط میکروکنترلرھا پیاده

افزارھا نیز ممکن است بھ صورت اختصاصی برای سیستم نوشتھ شوند،  نرم
افزارھای کنترل و مانیتورینگ برای  ھا از نرم در برخی از سیستم

تباط ار. شود ھای مختلف استفاده می کنترل ونظارت بر عمل کرد بخش
، DeviceNet ،SOAP ھای افزار توسط یکی از پروتکل افزار و نرم میان سخت

XML ،BACnet ،LonWorks  و MODBUS و usp و lan و rs232 پیدا سازی خواھد ... و
کنترل  -٢کنترل کننده مرکزی، -١: اصلی این سیستم شامل یاجزا. شد

 ]2[. اشدسنسورھا میب -۴کنترا کننده اینترنتی، -٣کننده محلی، 

 (BMS) مزایای اصلی سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان -2-1

 صرفھ جویی در مصرف انرژی -

 آسایش و رفاه  -

 افزایش امنیت  -

 افزایش ایمنی  -

 دسترسی سریع  - 

 کاھش ھزینھ نگھداری و تعمیرات  -

  انعطاف پذیری -

 :عبارتند از BMS عموم مزایا و نتایج بھره برداری از -2-2

 یجاد محیطی مطلوب برای افراد حاضر در ساختمانا -

 استفاده بھینھ از تجھیزات و افزایش عمر مفید آنھا -

 ارائھ سیستم کنترلی با قابلیت برنامھ ریزی زمانی عملکرد - 

 کاھش چشمگیر ھزینھ ھای مربوط بھ نگھداری و تعمیرات -

 بھینھ سازی و صرفھ جویی در مصرف انرژی - 

 پیمانکار دائمی ساختمانعدم نیاز بھ  -

،  PCامکان مانیتورینگ و کنترل تمامی نقاط تحت کنترل از طریق یک -
 موبایل یا اینترنت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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با توجھ بھ یکپارچھ سازی مدیریت تأسیسات و سیستمھای مختلف در  -
ساختمان، تمام تجھیزات بصورت ھماھنگ کارکرده و امکان تداخل و 

 .از بین میرودبروز مشکالت ناشی از عدم ھماھنگی 

امكان گرفتن گزارش ھای آماری از تمامی تجھیزات و عملكرد آنھا  -
 ]3[. بھ منظور بھینھ سازی مصرف و عملكرد

 

3-KNX   چیست؟ 

 KNXیک استاندارد بر مبنای مدلOSI   بوده و یک پروتکل ارتباطی
یک جانشین و در  KNX    .کار میرود ھای ھوشمند بھ شبکھ است کھ در خانھ

 :من یک یکسو کننده برای سھ استاندارد قبلی زیر میباشدض

European Home System Protocol (EHS) 

Bati BUS 

European Installation BUS (EIB) 

 .شود مدیریت می  Konnex توسط انجمن  KNXدر حال حاضر استاندارد 

جھت انتقال اطالعات کنترلی از تمامی اجزای کنترل کننده 
نیاز بھ یک سیستمی است ... ) ھا ، فعال کننده ھا و سنسور(ساختمان

کھ مشکل این اجزا را بھ روشی مناسب حل کند بھ نحوی کھ از 
ارتباطات تمامی این اجزا با یک سیستم مرکزی با یک روش قابل 

کھ تمامی اجزای  KNX Bus در نتیجھ توسط یک. اعتماد مطمئن باشیم
توانند بھ تبادل اطالعات کنترلی ساختمان با آن متصل باشد ، می

 .بپردازند
ابزار مرتبط می توانند سنسور یا محرکھایی باشند کھ برای مدیریت 
ساختمان مورد نیاز است مثل کنترل کننده ھای روشن و خاموشی ، کم 
نوری ساختمان ، سیستم امنیتی ، سیستم مدیریت انرژی ، گرمایش و 

ارتی ، کنترل از راه تھویھ مطبوع ، سیستم ھای ھشدار دھنده و نظ
 .باشد.... دور ، سیستم ھای صوتی وتصویری و 

مدیریت می  Konnex توسط انجمن KNX در حال حاضر استاندارد پروتکل
بوده کھ با الیھ  EIB    این استاندارد برپایھ سیستم ارتباطی. شود 

 , EHS سال تجربھ عملی 20و بیش از  Config ھای فیزیکی شیوه ھای متفاوت
Bati Bus گسترش یافتھ است. 

KNX  جھت ارتباط با المان ھای کنترلی ساختمان انعطاف باالیی دارد کھ
 .در زیر بھ آن اشاره میشود

 

 سیم کشی مجزا -4
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 X10 شبیھ , EHS , EIB برگرفتھ از استاندارد(شبکھ برق ساختمان  -

 استفاده از امواج رادیویی -

 4.IP/Ethernet با عناوینی چون EIB net /IP یا KNX net /IP شناختھ می شود. 

 KNX فارغ از ھر گونھ Platform  یک وسیلھ . سخت افزاری طراحی شده است
از یک میکرو . می تواند توسط ھر سیستمی کنترل شود KNX در شبکھ
و یا گوشی موبایل کھ  (Tablet) ، تبلت , PC بیتی گرفتھ تا یک 8کنترلر 

 .تعیین میشود این بستھ بھ نیاز مصرف کننده

جھت ھوشمندسازی ساختمان در حال گسترش است و این  KNX Bus استفاده از
ھوشمند سازی بھ عنوان یک نیاز روز افزون قلمداد میشود و نگاھی 
متفاوت بھ دیدگاه کالسیک ساختمان سازی دارد زیرا این ھوشمند سازی 

 ]4[ .داشتمیتوان بھ آن دسترسی KNX Bus  مزایای فراوانی دارد کھ با

 
 KNXچرا  -5

  سال سابقھ 15استاندارد باز با 
  توسعھ یافتھ بوسیلھ انجمن استاندارد سازی اروپا

  ساختھ شده بر پایھ ارتباط ساده، عملی و اصولی بین وسایل الکتریکی
خانھ ھوشمند، ساختمان اصلی ترین استاندارد مورد استفاده در 

   ....ھوشمند، ھتل ھوشمند و 
  KNXر ساده تجھیزات کنترلی از طریق کابل ارتباط بسیا

پشتیبانی از سیستم ھای مختلف کنترلی و جدا بودن مدارھای قدرت و 
  فرمان

  (...)روشنایی، سرمایش و گرمایش، امنیتی و 
  توانایی تعامل و سازگاری با دیگر پروتکل ھا از طریق گذرگاه

 شرکت معتبر 200تولید تجھیزات سازگار با آن در بیش از 
 
  KNXمزایای  -6

  )High Tech( ساختمان ھای ھوشمنداستفاده از آخرین تکنولوژی در 
  بھینھ سازی مصرف انرژی ھمراه با صرفھ جویی ،بازده اقتصادی

  راندمان باال افزایش کارایی،
  ورت یکپارچھامکان کنترل سیستم بھ ص

  تعریف انواع سناریو ھای کاربردی و منطق ھای کنترلی
  IPاستفاده از بستر ھای شبكھ 

  سرعت باالی ارسال و دریافت دیتا
  قابلیت کنترل از راه دور بھ وسیلھ تلفن و اینترنت

  باال ایمنی و امنیت
نسبت بھ پروتکل ھای ) تبدیالت و تغییرات ساده (انعطاف پذیری بیشتر 

  مشابھ
 افزایش عمر تجھیزات

 
 

 KNXشبکھ  -7

http://www.saman-cise.com/LinkClick.aspx?link=377&tabid=377
http://www.saman-cise.com/LinkClick.aspx?link=377&tabid=377
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جھت استفاده در تجھیزات برقی برای پیاده سازی  KNXتکنولوژی 
. طراحی گردیده استھوشمند فرایندھا و کارکردھای اتوماتیک ساختمان 

ھ دستگاه دیگری میفرستد، ابتدا وقتی یک دستگاه، داده ای را ب
اطالعات بھ صورت فریم داده ای تبدیل شده و سپس بصورت دیجیتال بر 

رسانھ ھای مختلفی چون سیم زوج . روی فیلد باس انتقال داده میشود
و ) KNX.RF(، فرکانس رادیویی )KNX.PL(، مدار قدرت )KNX.TP(تابیده 

. استفاده قرار گیرند فیبر نوری میتوانند برای انتقال داده مورد
دستگاه ھایی کھ در اجرای یک فرمان دخیل ھستند، اطالعات را بطور 

 .مستقیم با یکدیگر رد و بدل می کنند
KNX  می تواند برای کنترل روشنایی ھا، پرده ھا و سایبان ھا و

 یک سنسور مانند یک کلید. مورد استفاده قرار گیرد HVACسیستم ھای 
ا تولید و سپس بھ شکل یک فریم داده بھ یک پل فشاری، فرمان ر ۴

بھ محض اینکھ فعال ساز . بر روی باس ارسال میکند) Actuator(فعال ساز 
فریم داده را دریافت میکند، یک پیام تایید را بھ سنسور فرستنده 

 ]5[ .فرمان برمی گرداند و سپس فرمان دریافت شده را اجرا میکند
 
 ساختمان شمندسازیھو در کنترلی سیستمھای زیر -8
 روشنایی کنترل سیستم -
 گرمایش و سرمایش کنترل سیستم -
 امنیتی سیستم -
 ھا پرده سیستم -
 مانیتورینگ سیستم -
 تصویری و صوتی کنترل سیستم -
 
 KNX سیستم اصلی اجزای -9

 ، (Push-button ) لمسی کنترلی پنل و (Sensor) سنسور انواع : سیستم ورودیھای
 (Touch panel ) سوئیچ

روشنایی ، (Shutter/Blind) کرکره و پرده ، (HVAC) عملکردھای : سیستم عملگرھای 
 گرمایشی و سرمایشی

 (Audio/Video) (Switching/Dimming ) تصویری و صوتی و
 تغذیھ منبع
 ]KNX]6 کابل

 

 ریزی حاالت برنامھ -10

ودکار کھ تجھیزاتی یا حالت خ ”Automatic Mode“ یا ھمان A-Mode وضعیت -
نمایند و طراحی  ریزی می صورت خودکار خودشان را برنامھ ھستند کھ بھ

 ]7[ .اند تا کاربران نھایی خرید و تصب آنھا را انجام دھند شده

یا حالت آسان کھ تجھیزاتی ھستند کھ  ”Easy Mode“ یا ھمان E-Mode وضعیت -
ار آنھا از پیش رفت. ھای ابتدایی را برای تصب نیار دارند آموزش

ریزی نیز  با این وجود پارامترھای قابل برنامھ. است ریزی شده برنامھ
 .شوند دارند کھ متناسب با نیاز کاربر تعریف می



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 7

-3.S-Mode  یاھمان “System Mode”   یا حالت سیستمی کھ تجھیزاتی ھستند کھ
-S اتتجھیز. شوند کار گرفتھ می ھای اتوماسیون سفارشی بھ در ساخت سیستم

Mode ھای مجرب نصب  ای نداشتھ و بایستی توسط تکنسین فرض اولیھ ھیچ پیش
 ]8[ .ریزی شوند و برنامھ

  وجود دارند KNX ھاي ارتباطي متفاوتي در بستر -01-1

Twisted pair TP0 - این بستر از Bati BUS  گرفتھ شده و بیشتر در فرانسھ
 .اند وي آوردهر TP1 امروزه اكثر سازندگان بھ. كاربرد دارد

 TP1-از EIB محصوالت فعلي ٪90شده و بیشتر از  گرفتھ KNX  بر این مبنا
. است انتقال با كیفیت باال با قیمت پایین تلفیق شده TP1 در. میباشد

خطي، ستاره اي، درختي و یا : بسیار انعطاف پذیر است TP1 توپولوژي
سیگنال كد شده براي انتقال فیزیكي اطالعات، یك . ھا تلفیقي از این

. است درنظر گرفتھ شده  9600bpsدر باند پایھ متقارن با نرخ انتقال 
اصلي تغذیھ  BUS توانند از طریق متصل میشوند مي TP1 تجھیزاتي كھ بھ

 .شوند

 Power Line PL110 -كھ این نیز برگرفتھ از EIB ھاي  امروزه كارخانھ. باشد مي
ا كماكان یك بازه كامل از محصوالت نمایند ام را پشتیباني مي PL110 كمي

ھاي سرمایشي و گرمایشي  ھا، سیستم را براي روشنایي، پرده و كركره
 1200ھاي اطالعات  در اینجا نرخ انتقال سیگنال .نمایند ارائھ مي

این بستر جایگزین بسیار مناسبي براي مكانھایي است كھ . باشد مي
 .ھاي زوجي وجود ندارد امكان استفاده از سیم

 Power Line PL132 - این توپولوژي از EHS است كھ امروزه توسط  شده برگرفتھ
 bps 2400در اینجا نرخ انتقال اطالعات . شود ھاي كمتر استفاده مي سازنده
عمال درحال حاضر محصوالتي براي این استاندارد وجود ندارد و . میباشد

 ]9[. احتماال در آینده كامال محو خواھد شد

 Radio Frequency RF -کھ ھنوز در خانواده KNX شود یک تازه وارد حساب می. 
کنندگان کمی از این استاندارد استفاده  اگرچھ در حال حاضر تولید

کنندگان  نمایند پش بینی می شوددر آینده نزدیک بسیاری از تولید می
از امواج رادیویی با  KNX RF .بھ این استاندارد روی خواھند آورد

برای مدولھ کردن اطالعات   50KHzبا یک نوسان   868.30MHzمرکزی  فرکانس
ھای  تقریبا میزان فریم 16384با نرخ اطالعاتی . نمایند استفاده می
 .برابر خواھند بود TP1 انتقالی با

 Internet Protocol KNX net /IP - ھای عنوان یکی از بستر اخیرا بھ KNX  معرفی شده
ھای  ، بھ یکی از مھمترین بستر KNX ی یندهو انتظار میرود در آ

ھای  سوی سیستم این امر افقھا را بھ. انتقال اطالعات تبدیل شود
 Gateway ھا باز کرده و ھمزمان یک ارتباطی سطح باال در ساختمان

 .ایجاد مینماید KNX استاندارد را برای نصب 

ر اختیاز ھای ارتباطی را د یک بازه گسترده از بستر KNX بنابراین -
عنوان مھمترین بستر ارتباطی  بھ TP1 با این وجود. دھد  قرار می
یک انتخاب مناسب برای پاسخ بھ  KNX RF .باشد مطرح می KNX خانواده
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ھای اتوماسیون ساختمان  تقاضاھای ارتباطی بدون سیم در سیستم
خصوص برای  حل بھ عنوان یک راه تواند بھ ھمچنان می PL110 و. باشد می

پل ارتباطی برای ارتباطات نیازمند . باشد ھای بازسازی شده تمانساخ
بھ پھنای باند باال مانند صدا، تصویر و سایر ارتباطات اینچنین از 

 ]7[ .امکانپذیر میباشد KNX net/IP طریق

 
 System Software سیستمی  افزار نرم -11

 صورت بھ و دارد عھده بر را اطالعات پردازش وظیفھ افزار نرم این
 .است گرفتھ قرار سازندگان توسط ماژولھا ROM  روی بر دایمی

 :تجھیزات کاربردی نرم افزار -11-1
 تولید ETS 3 با سازگار داده مرکز با ھمراه و قطعات سازنده توسط

 آن از پس و تنظیم را افزار نرم خود، نیاز اساس بر کاربر .میشود
 .ندمیک بار تجھیزات در ETS 3 توسط را اطالعات

 ETS افزار نرم -11-2
 و میباشد پیادھسازی و طراحی برای کھ است شده مجتمع برنامھ یک

  ]10[ .مینماید ساماندھی را سیستمھا تمامی
 

 KNXاستاندارد  -12

اصوال جھت ارتقاء امر ھوشمند سازي در ساختمانھا  KNXاستاندارد 
و عملي راھكارھاي   این استاندارد بھ طور واضح. بوجود آمده است 

. خوبي را براي اجراي مدیریت ھمھ جانبھ در ساختمان بھ دست مي دھد 
KNX  یك استاندارد باز است بھ این معنا كھ ھمھ مي توانند راه

انجمن بي . كارھاي جدید خود را بھ آن بیافزایند 
ھمھ راھكارھا را بررسي مي نماید و  KNXAاستانداردسازي اروپا   طرف

این استاندارد . از آنھا جھت توسعھ این استاندارد بھره میگیرد 
ھمھ انواع وسایل  ارتباط بسیار ساده اما علمي و اصولي را بین

 .كنترلي بھ دست مي دھد و اجراي آن بسیار ساده است 

،   یكي دیگر از مواردي كھ باعث مقبولیت این استاندارد شده است
راه كارھایي را ارائھ میدھد تا بھ   KNX. مشتري محور بودن آن است 

وسیلھ آن ساكنین بتوانند ھمواره از وضع ساختمان خود مطلع باشند 
در ھمھ شاخھ ھاي این استاندارد . بپردازند    نكھ ھزینھ گزافيبدون آ

بحث ارائھ سرویس بھتر ، پاسخ سریعتر، انعطاف پذیري بیشتر، افزایش 
 .كارآمدي و ھمچنین صرفھ جویي در مصرف انرژي لحاظ شده است 

 :بصورت خالصھ KNXمعرفي استاندارد  -1 -12

  سال سابقھ 20استاندارد باز با     -
  وسعھ یافتھ بوسیلھ انجمن استاندارد سازي اروپات    -
ساختھ شده بر پایھ ارتباط ساده ، عملي و اصولي بین وسایل     -

  الکتریکي
اصلي ترین استاندارد مورد استفاده در ھوشمند سازي ساختمان با     -

  کاربري ھاي متنوع
  KNXارتباط بسیار ساده تجھیزات کنترلي از طریق کابل     -

http://www.knx.org/
http://www.knx.org/
http://www.knx.org/
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روشنایي ، سرمایش و (اني از سیستم ھاي مختلف کنترلي پشتیب    -
  ...)گرمایش ، امنیتي و 

  توانایي تعامل و سازگاري با دیگر پروتکل ھا از طریق گذرگاه    -
 ABBشرکت معتبر نظیر  300تولید تجھیزات سازگار با آن در بیش از     -
  ...و  SIEMENSو 
  جدا بودن مدارھاي قدرت و فرمان    -
فاده از متغیر ھاي گوناگون در منطق کنترل مثل زمان ، است    -

  ]11[ ...ساکنین و   تغییرات جوي ، حضور یا عدم حضور
  

از اھداف عالی سیسم ھوشمند ساختمان می توان بھ موارد  -13
  :ذیل اشاره کرد

  
  افزایش سطح رفاه و آسایش    -
  افزایش زیبایی و دکوراسیون ساختمان    -
  تجھیزات قابلیت ارتقاء    -
  صرفھ جویی انرژی    -
  افزایش عمر مفید تجھیزات    -
 ارزش افزوده ساختمان    -

  )High Tech(استفاده از آخرین تکنولوژی در ھوشمندسازی ساختمان     -
  بھینھ سازی مصرف انرژی ھمراه با صرفھ جویی ، بازده اقتصادی    -
  افزایش کارایی ، راندمان باال    -
  یستم بھ صورت یکپارچھامکان کنترل س    -
  تعریف انواع سناریو ھای کاربردی و منطق ھای کنترلی    -
  IPاستفاده از بستر ھای شبکھ     -
  باالی ارسال و دریافت دیتا   سرعت    -
  قابلیت کنترل از راه دور بھ وسیلھ تلفن و اینترنت    -
  ایمنی و امنیت باال    -
نسبت بھ پروتکل ) ات ساده تبدیالت و تغییر(انعطاف پذیری بیشتر     -

 . ھای مشابھ

 

 ھوشمند سازی ساختمانو نقش آن در  KNX استاندارد -14

عالوه بر افزایش کنترل و امنیت، در  KNX با استفاده از سیستم
مر مفید تجھیزات و کاھش ھزینھ بھینھ سازی مصرف انرژی، باال رفتن ع

با پیاده سازی این . ھای نگھداری، گام بزرگی برداشتھ میشود
استاندارد در چارچوب مودلھای آدرس پذیر و نرم افزارھای مربوطھ، 
دامنھ وسیعی از زیر سیستمھای کنترلی اعم از روشنایی ، اعالم حریق 

یگر تجھیزاتی کھ و د (HVAC) کنترل امنیت، سیستم مولد انرژی گرمایی
بھ طریقی امکان کنترل توسط سیگنالھای آنالوگ و دیجیتال را داشتھ 

 .باشند، پوشش داده میشود

اصوال جھت ارتقاء امر ھوشمند سازی در ساختمانھا  KNXاستاندارد 
این استاندارد بھ طور واضح و عملی راھکارھای . بوجود آمده است 

http://famoor.ir/articles/knx-standard.html
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 ھ در ساختمان بھ دست میدھدخوبی را برای اجرای مدیریت ھمھ جانب
KNX.  یک استاندارد باز است بھ این معنا کھ ھمھ می توانند راه

انجمن بی طرف استانداردسازی . کارھای جدید خود را بھ آن بیافزایند
ھمھ راھکارھا را بررسی می نماید و از آنھا جھت توسعھ  KNXA اروپا

ط بسیار ساده اما این استاندارد ارتبا. این استاندارد بھره میگیرد
علمی و اصولی را بین ھمھ انواع وسایل کنترلی بھ دست می دھد و 

  . اجرای آن بسیار ساده است

یکی دیگر از مواردی کھ باعث مقبولیت این استاندارد شده است ، 
یدھد تا بھ راه کارھایی را ارائھ مKNX . مشتری محور بودن آن است

وسیلھ آن ساکنین بتوانند ھمواره از وضع ساختمان خود مطلع باشند 
در ھمھ شاخھ ھای این استاندارد . بدون آنکھ ھزینھ گزافی بپردازند

بحث ارائھ سرویس بھتر، پاسخ سریعتر، انعطاف پذیری بیشتر، افزایش 
 ]4[. کارآمدی و ھمچنین صرفھ جویی در مصرف انرژی لحاظ شده است

 
 KNX از استفاده با انرژی بھره وری افزایش -15

 مرکزی کنترل و ، KNXباز منبع استاندارد از استفاده با میتوان
 سایر و اکتیو ولتاژ توان جریان، Kw/h حسب بر مصرف میزان و سیستم،

 و توان ضریب اکتیو، توان مانند مکانیکی و الکتریکی پارامترھای
 و سیستمھای سرمایشی آب خروجی و یورود دمای و دبی محاسبھ فرکانس،
 جھت در آن، از و کرد گیری اندازه زمان حسب بر را HVACگرمایشی

. برد بھره ساختمان سوخت در مصرف سازی بھینھ و انرژی مصرف کاھش
 پیک بر مازاد بارھای ساختمان الکتریکی ارزشھای یا مصرف بھ بستھ
 ھزینھ پرداخت مانع تا مانیتور کرد یا قطع کنترل، میتوان را مصرف
 ماھیانھ صورت بھ میتوان سیستم این از استفاده با .گردد اضافی ھای

 ھا، تعرفھ نرخ بھ توجھ با مستقل طور بھ ساختمانی واحدھای برای
 مبنای سیستم این گفت میتوان طورکلی بھ .کرد صادر صورتحساب جداگانھ

 با احد متناسبو ھر سیستم این با .است انرژی مصرف مدیریت جھت مناسبی
 مدیریت سیستم سازی پیاده با .میکند پرداخت ھزینھ خود مصرف میزان
 ھای سیستم از و بھینھ صحیح طور بھ توان می ساختمان در انرژی

 و انرژی ھای ھزینھ کاھش جھت در تردد، و مطبوع تھویھ روشنایی،
 یا و شده تعیین از قبل زمانبندی برنامھ بھ توجھ با بھینھ مصرف
 نحو بھ محل، در افراد حضور زمان در مختلف سیستمھای از فادهاست

 ]10[ .کرد مشخص نیز انرژی را صرفھجویی میزان و برد بھره مطلوبی
 

 راه حل ھای کنترلی -16

تکنولوژى ساختمان ھوشمند امکانات متنوع و گسترده اى در اختیار 
ز تمامى مى گذارد کھ ھر شخص نسبت بھ عالقھ و سلیقھ خود مى تواند ا

با کمک این تکنولوژى تمامى . یا تنھا بخشى از آن بھره مند گردد
، بر حسب خانھ ھوشمندوسایل و تجھیزات داخل ساختمان ھومشند 

خصوصیات محل و نیاز استفاده کننده گان، توسط صفحھ اى نمایش داده 
ویژگى منحصر بھ .شوند و از ھمانجا قابل کنترل و مدیریت ھستندمی

فرد این تکنولوژى، ایجاد ھماھنگى و یکپارچھ سازى بین کلیھ 
سیستمھایى است کھ تاکنون بھ صورت منفرد استفاده میشده اند و بدین 

از . ترتیب در محدوده وسیعى امکان طراحى، نصب و استفاده میدھد
وژى در کنار ایجاد راحتى و امنیت بیشتر، مى فواید اصلى این تکنول

http://www.voreb.com/
http://www.famoor.com/
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فلسفھ اصلى تکنولوژى .توان بھ صرفھ جویى در مصرف انرژى اشاره کرد
ساختمان ھوشمند بر اساس محوریت بخشیدن بھ شخص استفاده کننده و 
نیازھاى او پایھ ریزى شده، بھ درخواستھاى امروز و آینده پاسخى 

نگ شدن با تکنولوژھاى بعدى را ساده و مناسب میدھد و قابلیت ھماھ
  .داراست

 
  چھ وسایل و تجھیزاتی قابل کنترل ھستند؟ -17

 کنترل دمای خانھ ھوشمند -17-1

زمانی کھ یک فرد در مسافرت بھ سر میبرد با استفاده از تلفن یا 
تاسیسات خانھ را فعال موبایل و یا خط اینترنت میتواند سیستم 

سازد، دمای دلخواه را تنظیم کند، در ساعت خاصی تاسیسات سرمایش و 
گرمایش شروع بھ کار نمایند و درجھ حرارت خانھ را بھ حد مطلوب 

تنطیم کردن دمای منزل و فعال کردن سیستم سرمایشی و . برساند
ب از گرمایشی برای رسیدن بھ آن دما تا عالوه بر ایجاد محیطی مطلو

 .اتالف انرژی جلوگیری مینماید

 کنترل روشنایی خانھ ھوشمند -17-2

با توجھ بھ اھمیت ھوشمند سازی روشنایی در ساختمانھای مسکونی و 
کنترل .اداری راه حلھای متنوعی برای کاربردھای مختلف وجود دارد

ھوشمند سیستم روشنایی نھ تنھا میزان نور دھی را تحت کنترل می 
در . ر صرفھ جویی در مصرف انرژی نیز بسیار مؤثر استگیرد بلکھ د

واقع در این روش ھم از نور طبیعی و ھم از نور تولیدی منابع نور، 
میزان نور مطلوب تامین خواھد شد و این فرآیند بطور اتوماتیک 

بطورکلی این گونھ سیستم ھا با بھره گیری از . انجام می گیرد
ر محیط و کلیدھای تعبیھ شده در ھر سنسورھای تشخیص حرکت و میزان نو

بدیھی .فضای داخلی می توانند فرآیند مطلوب را پیاده سازی نمایند
است کھ در حالت اتوماتیک منابع نور با توجھ بھ سنسورھای میزان 

 .نور و نقطھ مطلوب تعریف شده نوردھی خواھند داشت

 سیستم ھای صوتی و تصویری خانھ ھوشمند -17-3

خانھ ھوشمند بھ سیستم ھای صوتی قابلیت ھای با مجھز کردن 
 .فعال خواھد شد   زیر

رادیو داخلی مستقل با قابلیت ذخیره سازی ایستگاه ھای موجود 
پخش موزیک برای ھر بخش از خانھ . برای ھر بخش از خانھ ھوشمند

امکان دریافت سیگنال صوتی از طریق فیش ھای صوتی موجود در .ھوشمند
سیستم (تصویری دوطرفھ  -ارتباط صوتی و یا صوتی امکان . واحد مرکزی

ھمچنین پخش آالرم ھا و اخطار ، در ھر بخش از خانھ ھوشمند) ترکاماین
  ]12[. ھای صوتی

 
 ایمني -17-4

 ھوشمند ساختمان سرقت، و گرفتگي آب سوزي، آتش جملھ از بحراني شرایط در
 خرابي وقوع از یريپیشگ در بسزایي سھم میتواند كھ میكند اخطارھایي اعالم

http://www.famoor.com/
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 حسگر شخص، حضور تشخیص سنسور دقیق از استفاده .كند ایفا آن شدن بیشتر یا
بصورت  بستھ مدار دوربینھاي تصاویر ضبط و كنترل ھمچنین و انگشت اثر

 ]13[. میبرد باال چشمگیري شكل بھ منازل براي را ایمني دیجیتال

 HTX2  کنترل کننده تجیزات صوتی و تصویری -5 -17

این دستگاه بھ وسیلھ نرم افزاری کھ بر روی تبلت و یا موبایل 
ھوشمند نصب می شود وسایل صوتی وتصویری خانھ مانند تلویزیون، پخش 

را کنترل می کند و شما دیگر بھ کنترل از راه  . . . و غیره DVD کننده
  .دورھای خود دستگاه نیازی ندارید

  HAI Omnistat2 ترموستات ھای ھوشمند -5 -17

جدید ترین نسل از ترموستات ھای  HAI Omnistat2 ترموستات ھای ھوشمند
قابل برنامھ ریزی برای ارائھ کنترل دیجیتال دقیق دمای سیستم 

با استفاده از فن آوری ھای  Omnistat2 .می باشند (HVAC) تھویھ مطبوع
سرمایش خانھ / پیشرفتھ دیجیتال اقدام بھ یادگیری الگوھای گرمایش 

ما کرده و کنترل تجھیزات را با حداکثر راحتی و صرفھ اقتصادی بھ ش
 .را باالتر از رقبایش قرار میدھد Omnistat2 قابلیتی کھ. دست میگیرد

]14[ 

 کرکره و پرده برقی -6 -17
در خانھ ھای ھوشمند جھت ھوشمند سازی نور و پرده ھا میبایست از 
 پرده کرکره ھای اتوماتیک استفاده نمود

ه ھای برقی قابل استفاده در خانھ ھوشمند میباشند این پرده ھا پرد
در انواع مختلف وجود دارند پرده ھای رول پرده ھای از کنار جمع شو 

 .و پرده ھای سایھ روشن
 پرده ھای رول -6-1 -17

این . موتور پرده ھای رول از نوع موتورھای توبوالر میباشد
ولھ باالیی کھ پارچھ پرده ای موتورھا بصورت لولھ ای بوده و درون ل

بھ آن وصل میشود قرار میگیرند این پرده ھا بھ صورت باال و پایین 
رونده کار میکنند و با چرخش موتور بھ سمت چپ یا راست گرده را باال 
و یا پایین میبرند و پارچھ برده ای را بھ صورت رول بر روی لولھ 

 ]15[ .اصلی جمع میکنند
  )تلفن، پیامگیر، تلفن سانترال و اینترنت(باطی سیستمھای ارت -17-7 

 و Caller ID پشتیبانی از چند خط تلفن، پیامگیر، تلفن سانترال، سرویس
Fax ھمچنین در محیط تحت پوشش . از ویژگیھای ساختمان ھوشمند میباشند

  .استفاده کرد (In-House Video telephony) میتوان از تلفن تصویری
  یکی ساختمانوسایل الکتر -17-8

در ساختمان ھوشمند، امکان اطالع یافتن از وضعیت کلیھ وسایل 
مثال پس از اتمام کار ماشین . الکتریکی و کنترل آنھا وجود دارد

لباس شویی ھشداری مبنی بر اتمام کار بھ اطالع میرسد، ھنگام 
استفاده از جارو برقی با بھ صدا در آمدن زنگ تلفن یا آیفون جارو 

بدین صورت احتمال نشنیدن صدای زنگ . خودکار خاموش میشودبصورت 
تلفن ھنگام کار با وسایل خانگی پر صدا یا بعلت زیاد بودن صدای 

ھمچنین در صورت باز . در ساختمان ھوشمند عمال منتفی است موسیقی،
 ]4[ .ماندن در یخچال بھ مصرف کننده اخطار الزم داده میشود
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  KNX المللی بین خصشا ھای پروژه از برخی -18

 

 
 سالن انتظار فرودگاه شانگھای:1شکل

 چین شانگھای Honggiaoالمللی  بین فرودگاه در راKNX تاسیسات ژوری ھیئت
 با چین شانگھای در Honggiaoفرودگاه  .انتخاب کرد پروژه بھترین بعنوان
 الدر س نفر میلیون 40جابجایی  رکورد با مربع متر 300.000بر  بالغ مساحتی

پروژه  این در روشنایی مدارات تعداد .میباشد KNXپروژه  بزرگی دھنده نشان
 بھترین از اطمینان حصول روی تمرکز این پروژه در اصلی مسالھ و بوده 6000

بتوانند  KNXاجزاء  کلیھ کھ است بوده روز طول در روشنائی مطلوب شرایط
طول میزان در دسترسی بئدن آن در  روشنایی را با توجھ بھ

روز،برنامھ ھای پروازی و سایر معیارھای اصلی روشنایی کنترل 
 ]6[ .نمایند

 
 نتیجھ گیری -19

سیستم ھای کنترل کامپیوتری در بیش تر جوامع و صنایع ساختمانی 
نقشی اساسی را ایفا می کنند و بھ ھنگام عملکرد صحیح سیستم ھا و 

ھا را بھ دنبال  ذخیره سازی منابع انرژی، افزایش قابلیت اعتماد آن
بدون شک یکپارچگی سیستم ھای ساختمانی مدرن تر نوید و موجی . دارد

در دو بعد سخت  KNXسیستم مدیریت ساختمان  .از آینھ بھ شمار میرود
در ساختمان  KNXبا اجرا سیستم  .افزاری و نرم افزاری اجرا میشود

 و رمایشس سیستم کنترل روشنایی، کنترلمیتوان تمامی زیر سیستم ھای 
 کنترل سیستم و مانیتورینگ سیستم پرده ھا، سیستم امنیتی، سیستم گرمایش،

 كھ نقشی بر عالوه ساختمان، ھوشمند سیستم .مدیریت کرد را تصویری و صوتی
 و آورد می ارمغان بھ نیز را رفاه و آسایش دارد، مصرف انرژی سازی بھینھ در
 مناسب حلی راه امروزی، مدرن و پرمشغلھ زندگی در كھ امیدوار بود وان می

 .باشد روزانھ امور بھ بخشیدن سرعت و بیشتر راحتی جھت ایجاد

با ظھور ریزپردازنده ھا، سیستم ھای کنترل کامپیوتری در بیش تر  
جوامع و صنایع ساختمانی نقشی اساسی را ایفا می کنند و بھ ھنگام 

ایش قابلیت عملکرد صحیح سیستم ھا و ذخیره سازی منابع انرژی، افز
بدون شک یکپارچگی سیستم ھای . اعتماد آن ھا را بھ دنبال دارد

در دھھ ھای . ساختمانی مدرن تر نوید و موجی از آینھ بھ شمار میرود
بلکھ تقویت تمامی سیستم ھای ساختمانی  HVAC بعد نھ تنھا سیستم ھای

از قبیل کنترل روشنایی، آسانسورھا و سیستم ھای اطفای حریق 
اینترنت در این فرایند نقش عمده ای را ایفا می . چھ خواھد شدیکپار

کند و ھم اکنون زمان آماده شدن برای آینده ای خوب با ارتباطاتی 
 .موثر است
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 استانداردھای جامعترین و برترین از یکی معرفی بھ مقالھ، این در
 بعد در دو KNX استاندارد .پرداختیم  KNXنام با ساختمان ھوشمندسازی

 پیادھسازی با. میشود پیاده سازی نرم افزاری و افزاری تسخ
 از کنترلی زیرسیستمھای تمامی میتوان ساختمان درKNX  استاندارد

 سیستم گرمایش، و سرمایش سیستم کنترل روشنایی، کنترل سیستم :قبیل
 و صوتی کنترل سیستم و مانیتورینگ سیستم پرده ھا، سیستم امنیتی،
 در موثری نقش استاندارد این .کرد اماندھیو س مدیریت را تصویری

 آستودگی و آرامتش احستاس و میکند ایفا ساختمان مصرفی انرژی کاھش
 .مینماید ھدیھ خود بھ کاربران را خاطر
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