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اند. این مسائل باعث پیچیدگیهای زیاد  ومسائل زیست محیطي، سیاسي، اقتصادی و اجتماعي شکل گرفته

 حلهایي برای مشکالت موجود که متخصصان به فکر ایجاد راهاند  درشهرهای جدید میگردند و سبب گردیده

خانه هوشمند به عنوان در این بین حلها در این زمینه، هوشمندسازی میباشد.  ترین راه باشند. یکي از برجسته

 مصرف بهینه انرژی، ،خانه هایکي از اهداف مهم هوشمندسازی مهم ترین بعد هوشمندسازی معرفي شود . 

باید توجه داشت که یکي از تفاوت های  کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با گرمایش زمین است.

امکان مشارکت آگاهانه مصرف کنندگان در  ،یمصرف انرژ نهیعمده شبکه هوشمند و شبکه های سنتي  در زم

 نیپذیر خواهد شد. در ا انمکمدیریت مصرف انرژی است که این امر تنها از طریق ایجاد خانه های هوشمند، ا

با هدف  یدر معمار نینو یها یاز فناور یریخانه هوشمند مطرح و در ادامه به بهره گ میمقاله ابتدا مفاه

اشاره  نهیزم نیدر ا يجهان اتیتجرب نیو همچن یشهر ندهیبه خانه و هوشمند به عنوان عناصر آ يابیدست

 پرداخته خواهد شد. ازمندندیکه خانه ها در شهر هوشمند ن یدیعناصر جد يخواهد شد. و سپس به بررس
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خانه هوشمند مجموعه ای از تکنولوژی ها و سرویس ها در شبکه ای خانگي برای بهبود کیفیت زندگي 

اخیر بسیار گسترش یافته و به جزء جدایي ناپذیر تمامي ساختمان های مسکوني است. که در سال های 

از اختراع  شیهوشمند به پ یخانه ها جادیتفکر ا (http://www.power2.ir . )وغیر مسکوني تبدیل شده است

ر خود داشته و د يواحد مسکون یرا در هوشمند ساز یگردد. که در آن بشر همواره افکار يبر م وتریکامپ

افراد خانه آسانتر سازد. به عنوان  یرا برا يداد که زندگ يانجام م نهیزم نیرا در ا يهنگام ساخت محاسبات

در خانه آسانتر صورت  ازیمورد ن لیبه وسا يکه دسترس دندینام ياصطالح هوشمند م هرا ب یيمثال خانه ها

در  لیه به داخل خانه به منظور تسهتخا رونیتوان از انتقال انبار سوخت از ب ي. به عنوان مثال مردیپذ

 نظوربه م يکوهستان يکوچک در نواح یاستفاده از کاه گل و پنجره ها ای افراد اشاره کرد. و يدسترس

ساختمان ها بوده است. که در  یدر بنا یاز هوشمند ساز ياز نفوذ سرما و خروج گرما هم نوع یریجلوگ

 .مد نظر بوده است عتریآسانتر و سر يو دسترس تی، امن نانیطم، ا يهمه موارد بر اساس محاسبات ، راحت

Ann Cavoukian2202) ) 

شکل  رییتغ میمفاه نیجایروزمره بشر به تدر يدر زندگ یوتریکامپ یو شبکه ها وتریاز توسعه کامپ پس

 نیشود. که ا يانجام م يکیو ارتباطات الکتر یوتریکامپ یها ستمیس یداده و همه موارد و محاسبات بر مبنا

به سمت  جیشروع و بتدر يبرق زمو دما و استفاده از لوا يتی، امن یيروشنا یها ستمیس نیب يامر از هماهنگ

 شد. دهیکش يتالیجید یو سنسورها دهایحضور کل
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 نیا. گردیدبشر متحول  يزندگمیالدی،  0792در سال ارتباطات راه دور،  یو تکنولوژ وتریورود کامپ با

 ي، زندگ0772گرفت. از سال  يشیبود، پ یتکنولوژ نیکه خود، جلودار ا یاهیاز نظر يو تحول حت رییتغ

 راتییها، تغفاصله نشد يمعنيب جهیو ارتباطات راه دور و در نت وتریافراد، با ورود کامپ يو اجتماع یفرد

 رییچهره انسان، در طول زمان دچار تغدرست همانند  فشان،یو تعار يکیزیف یکرد. فضاها و مکانها یاریبس

از عناصر و  یاریبه خود گرفته اند. چرا که بس یمالقات و کنفرانس شکل مجاز یمثال اتاقها یاند. براشده

 .انددهدا وتریخود را به کامپ یآنها، جا يکیزیاجزاء ف

 يکیزیف یایدن تلفیقدانست.  يکیزیف یایو دن وتریکامپ یهایيتوانا انیرا وحدت مآن  توانيکه م یزیچ 

 (72)نیک روش، میترا، .شدیاندیب یوتریکامپ يبا ذهن جدید یایتا دن آورديامکان را فراهم م نیا وتریبا کامپ

و از آن  دهنديوفق م یهستند. آنها خود را با تکنولوژ یاز تکنولوژ یا نمونهساختمانها خود  امروزه

هوشمند  رند،یبگ اریرا در اخت وتریکامپ یيتوانا نکهیسازه به محض ا کی. ساختمانها به عنوان رندیگيبهره م



 

زا  یامن و راحت و انرژ يطیساختن مح ایدر جهت مه یهوشمند از تکنولوژ یبنا نیخواهند شد. نخست

نظارت،  ت،یامن ،ينورده ،يدسترس انیم يوستگیساختمان هوشمند، ارتباط و پ کی دهیاستفاده کرد. ا

تا  دهديم ستمهایرا به س یيتوانا نیا ،يکپارچگی. عامل دهديرو قرار م شیو ارتباط راه دور را پ تیریمد

 يکه خروج شوديباعث م هاستمیس نیا انیاطالعات م ادلخود رد و بدل کنند. تب انیبتوانند اطالعات را م

 یستمهایس گرید یهر گونه اختالل، انجام شود. از سو جادیاست، بدون ا یينها جهیاطالعات که همان نت

 یمناسب برا يهستند پاسخگو، که پاسخ یيهاستمیس ،یينها یهارندهیگ میتصم ایاطالعات و  يخروج

و  اطالعات یهاي. خروجکننديم ایمه شوند،يوارد م ستمیگوناگون به س عکه از مناب ياطالعات ارسال

پاسخگو  یکه به نام معمار ینوع معمار نیمولفه در ا نیتریو ضرور نیتري، اصل رندهیگ میتصم یهاستمیس

 (0972،محمد رضا ر،یبص یافشار سه،ینف ر،یبص یافشار) .هستند شود،يشناخته م

 يکنترل یها وهیکنترل و ش یمتعدد ، هر روزه تالش برا یها یروز افزون فناور شرفتین با پآبر  عالوه

 یبرا يضرورت و بحث کیو ... خانه به  یيدما، روشنا ت،یخانه از جمله امن يطیمح طیلوازم خانه و شرا

 نیدغدغه در ا نیخدمات مرتبط با ساختمان بدل شده است. مهم تر یها يکمپان نیب کیرقابت تکنولوژ

 ایکه اقسام لوازم درون خانه و  يمعن نیشود. به ا يپارچه  واحد محسوب م کیکنترل  کی یارائه  انیم

 یها جیپک ،یيروشنا یسامانه ها يعنی ستندین موتیر یکه خود دارا یيمرتبط با خانه از جمله سامانه ها

 ینمایس رینظ یریو تصو يپخش صوت یسامانه ها رینظ دار موتیر یو ... و سامانه ها شیو سرما شیگرما

و ساده فهم قابل کنترل  يسخت افزار کنترل ایپنل،  کیهود و ... توسط  لت،ی، اسپLCD اقسام ،يخانگ

برد و هم  يم نیرا از ب لیوسا نیمتعدد ا يکنترل یروش ها ياز پراکندگ يناش يموضوع سردرگم نیباشند. ا

 يم نیرفاه ساکن نیباال که هدف بنا تام یبا متراژ یدوبلکس و ساختمان ها یالهایو رینظ یرددر موا نیچن

برده به  انیو امکانات متعدد بنا، از م لیبه وسا يدسترس یبرا نقطه به نقطه به بنا را یيباشد، بعد جابه جا

 ایهوشمند  یخانه  ی کنندهکه آن را کنترل  يسخت افزار کنترل ایپنل  کیداشتن  اریکه با در اخت يصورت

 .لوازم و امکانات موجود در خانه فراهم شود هیامکان کنترل کل مینام يم يخانگ ونیاتوماس
( http://novin-bms.com) 

فراهم  هیتر از زمان و سرما دیمف یو بهره بردار یزیهر روزه امکان برنامه ر یتوجه به رشد فناور با

به  نترنتیبه سرعت باالتر  در امر تبادل  اطالعات و بستر ا دنیرس یاست. همان گونه که تالش برا دهیگرد

از آماده کردن  يناش هودهیب یها نهیو هز یانرژ یها نهیدر هز یيدغدغه بدل شده است. صرفه جو کی

کنترل  یکه به واسطه  يشیو آسا يدر کنار رفاه یو تجار یدر بحث ادار زین دیمف تیکار و فعال یبرا طیمح

در مورد هتل ها و  دیآ يساده فهم و واحد و هوشمند به وجود م يابزار کنترل کی یاطراف از رو طیمح

که بات توجه  يکند. لذت يروز فراهم م یو لذت از فناور هاستفاد یبرا يهمراه یرا برا نهیزم يرفاه ی هیابن



     
 

ضرورت بدل شده  کیبه  هیاابنیو گسترش امکانات داخل  يزمان يمدرن از جمله فشردگ يزندگ طیبه شرا

شمند هو ،يخانگ یمرتبط با مبحث هوشمند ساز یو سخت افزار و نرم افزار ها یاست. رشد روزمره فناور

 ونیدر صنعت اتوماس کیاستدالالت خواهند بود. حرکت تکنولوژ نیبر ا يهتل ها  و ... خود گواه یساز

 شتر،یو رفاه ب یساز کپارچهی یریمشخص کننده منش جهت گ يگمان در آت يهوشمند ب یخانه  ای يخانگ

 در زمان، مکان و ... خواهد بود. شتریب یيصرفه جو
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به دنیا معرفي شد. ابزار که تکنولوژی خانه های هوشمند  يسیشرکت انگل کی، توسط 0791در سال 

شرکت ارائه داد،  به محصوالت الکتریکي درون یک خانه این امکان را مي دهد که از طریق سیستم  نیا

کابلي که درون ساختمان وجود دارد با هم ارتباط داشته باشند و به اصطالح با هم صحبت کنند. تمام 

ترل کننده( های سیستم، اپلیکیشن ها و ابزارها در واقع رسیور و یا دریافت کننده هستند، و تمام کنترلر)کن

 .مانند تمام ریموت کنترلها و صفحه کلیدها به معني فرستنده هستند

 یازهیخانه  هوشمند آم کی»کرد که:  حیدر تورنتو تصر یمعمار يالملل نیب ومیسمپوز 0791در سال 

 نیبدون نقص که در ا يتیری( به همراه مدریباشد خواه خ کیابداعات تکنولوژ نیاست از ابداعات )خواه ا

عالوه بر لزوم وجود  فیرتع نیباز گردد. ا یادیصرف شده تا حد ز هیسرما يژگیدو و نیراستا و با داشتن ا

از اهداف ساخت  يکیکه  کنديم یادآوری زیموضوع را ن نیا یو استفاده از تکنولوژ یابداع و نوآور

را که در ساخت و  یاهیسرما شتریکه هر چه ب ساخته شوند یيکه ساختمانها نستیهوشمند، ا یساختمانها

اهداف تنها در ساخت  نیکه ا برسدبه نظر  نگونهیساز صرف شده است برگردانند. ممکن است ا

به آنها توجه  يمسکون یهااما در ساخت خانه شوديمدنظر قرار داده م یو ادار یتجار یساختمانها

و  نهیمردم و توجه به استفاده به يو راحت شیتوجه به آسا یاهداف در راستا نیا نکهی. مگر اشودينم

 یکه در ساخت بناها یگری. به عالوه اهداف درندیمورد توجه قرار گ ه،یتمام و کمال از سرما یبرداربهره

هوشمند بر  یبناها یبرا فیباال ذکر نشده است. ارائه تعر فیمورد توجه است، در تعر یو ادار یتجار

هوشمند در اروپا( به وضوح  یگروه سازنده ساختمانها)EIBG فیدر تعر یضرور ذکر اهداف یمبنا

داده  شیو راندمان ساکنانش را افزا یياست که کارآ یيهوشمند، بنا یک بنای: »دیگويکه م شوديمشاهده م

تا  یراندمان و سودمند«. فراهم آورد نهیهز نیخاص و با کمتر اتیموثر را بر اساس مقتض تیریو امکان مد

آن با عملکرد  سهیبه عملکرد گذشته و مقا يلمس و نامحسوس هستند. که تنها با نگاه رقابلیغ یحدود

)راندمان و  هانهیآوردن هز نییپا نی. همچنافتیدو مفهوم دست  نیتوان به ا يم ید، تا حدودیجد

 یيسو از . ردیرار گکنترل کننده مورد توجه ق یهاستمیتوسط س دیاست که با ي( از جمله اهدافیسودمند

که با بهره گرفتن از  يساختمان "هوشمند ارائه کرد. یخانه ها یبرا يفی، باب، تعر0771در سال  گرید



 

. "مختلف را به طور خودکار کنترل کرد زاتیامکان را فراهم آورد تا بتوان اجزاء و تجه نیمدرن ا یتکنولوژ

کننده و اجزاء کنترل شونده، در  لاجزاء کنتر نینشانگر روند تبادل اطالعات ب يبه خوب فیتعر نیا

ذکر شده است.  0779در سال DEGW ² فیساختمان در تعر يهوشمند است. روند فرمانده یساختمانها

پاسخگوتر است و  اریکاربران خود بس یازهایساختمان هوشمند در برابر ن کیکه  کنديم انیب فیتعر نیا

ساختمان، هماهنگ  يسازمان راتییتواند خود را با تغيدارد و م را دیجد یتکنولوژ ای يهماهنگ یيتوانا

  .ردیگيبرم در ساختمان يمهم را درباره روند فرمانده اریمبحث بس کی فیتعر نیکنند. ا

http://smarthome.persianblog.ir)) 

« کاربران یازهایدر برابر ن»است. کلمه  «ستمیس يخروج» یمعنا انگریب فیتعر نیدر ا« پاسخگو» کلمه

کاربران است. کلمه  یهایورود لیتحل لهیبه وس «ازهاین» صیدر شناخت و تشخ ستمیس یيمعرف توانا

انجام  ستمیستوسط خود  يهماهنگ نیهماهنگ شدن است. خواه ا یبرا تسمیس یينشانگر توانا «يهماهنگ»

 .گرانید لهیشود خواه به وس

ساختمان  کیارائه کرد. او گفت:  0799سال  در هوشمند یخانه ها یبرا يفیتعر «نیاتک»بنام  یمعمار

در مواجهه  توانديمطلع است و م دهديکه در درون و برون آن رخ م يعیاست که از وقا يهوشمند ساختمان

را در  ماتیتصم نیبهترو  نیکاربرانش، موثرتر یدلچسب برا يطیبوجود آوردن مح یو برا عیوقا نیبا ا

 یيکسب اطالعات و توانا یيخود عالوه بر توانا فیدر تعر «نیاتک»همان زمان بخصوص، اتخاذ کند. 

 عیدر مواجهه با وقا ستمیس ماتیهمه تصم فیتعر نیا یکرد.بر مبنا لیدخ زی، فاکتور زمان را نیيپاسخگو

 یگریها در زمان د یریگ میتصم نیخود اتخاذ شوند و اگر ا صدر زمان خا دیدرون و برون ساختمان با

شده و  افتیاطالعات در یبه معنا «نیاتک» فیدر تعر« مطلع است»انجام شوند، ارزشمند نخواهند بود. کلمه 

. کلمه شوديم یکنترل وارد شده و جمع آور ستمیآنها به س لهیاست که اطالعات به وس يارتباط لیوسا

درون  یتعادل دما یبرا ستمیس میهاست. مانند تصمانواع پاسخ انگرهمهیب فیتعر نیدر ا «ردیگيم میتصم»

 .رندیگيقرار م «ستمیس يخروج»تحت عنوان  نهایبنا، هماهنگ فرم ساختمان که همه ا
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گوناگون  یدر عرصه ها دیجد یها یبه طور مداوم شاهد ظهور فناور یروزافزون تکنولوژ شرفتیبا پ

قابل  يبا سرعت ینبوده اند و در واقع تکنولوژ يقاعده مستثن نیاز ا زین يساختمان عی. صنامیهست يزندگ

 .نهاده است دانیبه م یساکنان ساختمان ها، پا ازین یتوجه و در راستا

 نکهیساختمان است. با وجود ا یو هوشمندساز ونیها، موضوع اتوماس یفناور نیا قیاز مصاد يکی

 یها شرفتیهوشمند سالهاست است که ذهن بشر را به خود مشغول ساخته، دستاوردها و پ یموضوع خانه 

خانه  تصور .باشد يصنعت نم نیا نیشیپ یبا دستاوردها اسیقابل توجه بوده و قابل ق اریبس ریدو دهه اخ



     
 

ساختمان، از درب و  یاز اجزا یاریباشدو بس يو خودکار م کیبه صورت اتومات زیکه در آن همه چ یا

 يورفاه يتیو امن يمنیا یها ستمیانواع س يها، آب، برق،گاز، تلفن و حت یيپنجره و پرده ها گرفته تا روشنا

 .ستیو دور از دسترس ن محالتصور  گریقرار دارد، د یپردازشگر مرکز کی تیریساختمان تحت مد

مدرن و گسترده که اکنون در خدمت بشر قرار گرفته  یفناور نیمختصر از ا فیتعر کیاما به عنوان  و

 یفرمان ها نیخود و همچن رامونیپ يطیمح طیکه نسبت به شرا ستیهوشمند خانه ا یگفت که: خانه  دیبا

 تیریدهد.مانند کنترل و مد يعکس العمل نشان م يهوش مصنوع کیدارا بودن  لیصاحب خانه به دل

نقش مؤثر در  یفایا نیتردد و عبور و مرور افراد و همچن ک،یوماتات یيروشنا ش،یو گرما شیسرما ستمیس

 .ساختمان تیو امن يمنیا یارتقا

آنجایي که شهروندان یکي از ذی نفعان مهم خانه های هوشمند هستند، اجرای فعالیت های مربوط به  از

هوشمندسازی خانه ها نیازمند آگاهي و همکاری فعاالنه آن ها است . به همین منظور در تمامي کشورهای 

عمومي مشترکان  اتعپیشرو در زمینه هوشمندسازی، تحقیقات زیادی با هدف آگاهي از دیدگاه ها و اطال

پژوهشي که در آمریکا انجام  2200در زمینه شبکه هوشمند صورت مي گیرد. به عنوان نمونه در سال  یانرژ

شد، نشان داد مهم ترین موضوع های مورد توجه مشترکان در مواجهه با خانه هوشمند، هزینه های انجام 

هاست . آگاهي از چنین مواردی به شرکت  آناین پروژه و همچنین میزان تاثیر آن بر کاهش نرخ قبوض 

های برق کمک مي کند تا دقیقا بدانند برنامه های فرهنگ سازی و اطالع رساني خود را روی چه مواردی 

 .متمرکز کنند

توجه به جدید بودن فناوری های هوشمندسازی، مشترکان برای استفاده از این تجهیزات باید هزینه  با

. در این قبیل موارد در بیشتر کشورهای جهان مشوق هایي از طرف دولت به های زیادی را متحمل شوند

باشد. در این کشورها  اشتهشهروندان اعطا مي شود که مي تواند بر میزان موفقیت این پروژه ها تأثیر زیادی د

ه از مشوق ها برای گسترش نصب تجهیزات هوشمند، توسعه تولید برق تجدیدپذیر و پراکنده، نصب ایستگا

 های شارژ خودروهای الکتریکي، افزایش بازدهي انرژی در خانه ها و ... استفاده مي شود.

 هوشمند یخانه ها یمعمار -5

از  يپاسخگو نوع یشده و پاسخگو باشد. معمار يطراح ازهایبا توجه به ن دیامروز با یخانه ها یمعمار

حتماً  ینوع معمار نیندارد که ا يکاربران است . لزوم یازهایبه ن یيپاسخگو یيتوانا یاست که دارا یمعمار

 کیمثال  یهوشمندانه باشند. برا زشپردا ينوع ازمندین از،یموردن یهاپاسخ نکهیاز نوع هوشمند باشد. مگر ا

 نی. اآورديفراهم م يداخل یسرد و خنک را در فضا یخانه، هوا رونیگرم ب یدر پاسخ به هوا يخشت وارید

 يخشت واری. چرا که دستیمصالح است و البته جدا از پردازش هوشمندانه ن اتیکنش از جمله خصوص



 

 یو پردازش آن دست به کنش خنک کردن فضا تمانساخ رونیاطالعات داده شده از ب یدرست بر مبنا

 .دیآيهوشمندانه به حساب م یواکنش جزو معمار نیدرون ساختمان زده است. لذا ا

است  یياز پاسخگو يمعرف نوع خاص ینوع معمار نیکه ا دهنديدر مورد پاسخگو نشان م فیتعار يبعض

 نستیپاسخگو ا ستمیس کی هیدرونما»گفت:  2229در سال « فاکس»نام دارد.  يحرکت یيکه همانا پاسخگو

و هوشمندانه  بلکنش متقا گریکدیتا بر  میر هم قرار ده یرا در کنامعمار يکیمکان یهاکه چگونه سازه

باشد؟ مانند آنچه  ستایبه صورت ا شیپاسخگو، پاسخها ستمیس کیاگر  افتديم ياما چه اتفاق«. داشته باشند

 فیتعر نگونهیپاسخگو را ا یمعمار 2229در سال « استرک. »دهديدما و رنگ رخ م راتییدر مورد تغ

 طیاست تا به طور مداوم در برابر شرا مدر فر يراتییکه شامل اصالحات و تغ یاز معمار ينوع. »کنديم

 يدر ساختار تنها نوع راتییکه تغ میریبپذ کهیمادام«. اند، عکس العمل نشان دهدکه آنرا احاطه کرده يطیمح

 انگارديم دهیرا ناد یهوشمند يژگیباال و فیتعر یپاسخگو بر بمبنا یاصطالح معمار جهیپاسخ است. در نت

 یکنشها را در معمار يتمام دیبا يحرکت یپاسخها نیکند. و ا يرا معرف يرکتح یخاص از پاسخها يتا نوع

 .رندیدر بر بگ

فراهم آوردن پاسخ  یياست که توانا یمعمار یهوشمند و پاسخگو شامل همه اصول و مباد یمعمار نیبنابرا

 کاربران را دارد. يو برون يدرون یازهایهوشمندانه به همه ن

، هنرمندان تالش کردند 07. در آغاز قرن گردديبه هنر برم يحرکت یحرکت در معمار سرچشمه

که در سال  نیروز لیاثر دان «روحیب یشاد»متحرک بودند. مجسمه  یاعضا یبسازند که دارا یيهامجسمه

 استفاده يکیالکترون یاست که در آن از تکنولوژ يحرکت یهامجسمه یهااز نمونه يکیساخته شد  0777

هم در  يدر ساختمانها و گاه یهنر یبه عنوان کارها یدر معمار يحرکت یهنرها نینشده است. هم چ

 درون بناها به کار گرفته شده است.

متحرک هستند که  یيهاآنها سازه ی. چادرها شوديمشاهده م يحرکت یمعمار زین نانیچادرنش يزندگ در

تاشو  یيهابه عنوان سازه يحرکت یهاآنها حمل کنند. سازه تواننديم نانیجمع شدن دارند و چادرنش تیقابل

را  يحرکت یمعمار 2222در سال  "فاکس"قابل مشاهده هستند.  يحرکت یو قابل حمل همچنان در معمار

. او انواع «يو حرکت ریمتغ یاو هندسه اریو س ریمتغ تیاست با موقع یيبنا»کرد:  فیتعر نیچن نیا

در اصل  يحرکت یمفهوم معمار نیتاشو بود. بنابرا ستمیاز آنها س يکیداد که را شرح  يحرکت یهاستمیس

ها را کنترل کند و سازه توانديسازد که م يم تبادررا در ذهن م یيتوانا ياما نوع ستیمفهوم هوشمندانه ن کی

 مخلتف آن را حرکت دهد. یاجزا

 دهد،يم رییکه ساختار بنا را تغ يبه عنوان پاسخ یتا مفهوم حرکت را در مقابل هوشمند میکنيم يسع اکنون

. با توجه به دستورالعمل ردیارائه کرد تا حرکت را در ساختمان به کار گ یانمونه "کاالتراوا". میکن يمعرف



     
 

تا ساختار  آورديامکان را به وجود م نیا شیکه او در کارها مینیبيخود، م يحرکت یکاالتراوا در سازه ها

شکل دهد.  رییتغ ایرا دارد که حرکت کرده و  تیقابل نیا يلواکیمثال سقف موزه م یکند. براسازه حرکت 
(www.calatrava.com) 

 یمعمار یدارا ي: ساختماندیگوي. که ممیداري( برم2222) "زیاوستر هو" فیرا با توجه به تعر یبعد قدم

که به شکل  يکنند تا بتواند به اطالعات کیرا تحر ستمیکه س باشدیياست که مجهز به حسگرها يحرکت

 .دیپاسخ گو کند،يم افتیدر يحرکت

 يحرکت یدر معمار يکنترل زمیمکان 

آنها به انواع  لیتبد ي( و چگونگيو سنت يکنترل به شرح انواع گوناگون کنترل )دست زمیدرک بهتر مکان یبرا

 زمیـ مکان0وجود دارد.  يحرکت یکنترل در معمار یبرا ياصل زمیپرداخت. سه نوع مکان میهوشمند، خواه

 مرکب. زمیـ مکان9 يبرون زمیـ مکان2 يدرون

 دهديم ستمیامکان را به س نیشدن ا میتقس نیکه ا شوديم میکوچک تقس یهابه بخش ستمینوع اول، س در

خورده را به عنوان  نیچ ایتاشو  ستمیس توانينوع از کنترل م نیا یدهد. برا رییمختلف را تغ یکه بخشها

حرکت  نیاست. خواه ا ردندر حرکت ک ستمیس یيتوانا ،يبرون زمیمکان يعنیمثال مطرح کرد. نوع دوم 

حائل  یوارهاید توانيکنترل م زمینوع از مکان نیا ی. براگرید یيرویتوسط خودش انجام شود خواه توسط ن

است از  يبیمرکب، ترک زمیبرداشت . و سر انجام مکان اینصب کرد  یيآنها را در جا توانيرا مثال زد که م

دهد. و  رییبدهد که بتواند ساختار خود را از برون تغ ستمیس هرا ب یيتوانا نیتا ا يو برون يدرون زمیمکان

و  يبرون ،يکنترل درون زمیخود را به صورت تمام و کمال حرکت دهد. مکان یستمهایتمام س نیهمچن

آنها را به  تواني. و البته مدهديساختار را م رییامکان تغ یاتند که به هر سازههس یيهازمیمرکب. مکان

 کنترل عبارتند از: گریباشد. انواع د زیهوشمند ن توانديم يز کنترل کرد. کنترل دستین يصورت دست

 میمستق کنترل 

واسطه شامل همه  يو ب میمنبع مستق نیاست. ا میمنبع مستق کینوع از کنترل، حرکت و کنترل از  نیا در 

 يسقف ری. حرکت بدون واسطه نورگشوديم يانسان یرویو ن يکیالکتر یموتورها رینظ یانرژ یها يخروج

 نوع کنترل است. نیا یهامتحرک از نمونه یهاشنیحرکت دادن پارت نیو هم چن

 

 یورود کنترل 

 جهینوع از کنترل ، نت نیحرکت در ا. ازاستیاطالعات ، موردن افتیدر زاتینوع از کنترل، تجه نیا در

 یيهاشده، نمونه یزیبرنامه ر یهاستمی. حسگرها و سکننديم افتیدر هایاست که ورود يبازخورد اطالعات

در  رندیگيکه خود م يمیتقمس ماتیبا اتخاذ تصم تواننديمثال، حسگرها م یهستند. برا زاتیتجه نیاز ا

 کنند. جادیا يراتییتغ ستمیس



 

 متعدد یهایتوسط ورود کنترل 

از  یيهامتعدد نمونه ی. حسگرهاشوديمتعدد انجام م یهایقسم خاص توسط ورود نیو حرکت در ا کنترل

در رابطه با آنها اتخاذ  ماتیتصم نیکرده، تا بهتر افتیهستند که اطالعات را از منابع مختلف در هایورود نیا

 یاز کنترل حسگرها سمق نی. در ادهنديوشش ممتعدد که همه جا را پ یشود. کنترل توسط حسگرها

 جهینوع از کنترل نت نیحرکت در ا(ZigBee Alliance, 2200 )است. ازیموردن یاریکنندة بس کیخودکار و تحر

مناسب  يتا پاسخ دهندياز خود بروز م ستمیکردن س کیاست که حسگرها با تحر یاشده لیتحل یهایورود

 نیمتحرک باشد. و هم چن توانديساختمان م یقسم از کنترل کل نما نیدر ا( outputرا صادر کرده باشند )

 باشد. يبه شکل منحن توانديبنا م ینما

 متعدد یهایهوشمند با ورود کنترل 

. در آورديدر م کپارچهیکنترل، به صورت  زمیخود را در مکان یریادگی یيتوانا ستمیقسم از کنترل، س نیا در

 يکند. مالحظات زمان دایراه حل دست پ نیتا به بهتر کنديها استفاده ماز تجربه ستمینوع از کنترل س نیا

 یلحاظ شود. با توجه به تکنولوژ م،یدر آغاز کار کنترل مستق دیاست که با یضرور اریفاکتور بس کی

و  يحرکت یمعمار یهاباال، راه حل تیفیساخت اجزائ متحرک با ک یيو توانا یوتریو کنترل کامپ شرفتهیپ

 خواهند بود. رگذاریو تأث يهوشمند ، عمل

 يحرکت یدر معمار حسگرها 

 کیحرکت دادن  يدگیچیبه پ ایپنجره  ایدر  کیباز کردن  يبه سادگ توانديم ینوع از معمار نیدر ا حرکت

مثال ممکن است  یاست. براBCS یپاسخها انیدر م يعمل ماتیاز تصم يکی يحرکت یسازه باشد. پاسخها

مطبوع  هیتهو کردنروشن  ایاتاق و  یهوا شیبه پاال میاتاق تصم کی یبه منظور تازه شدن هوا ستمیس

به هدف تازه  يابیدست یمناسب برا یداشته باشد که بتواند در زمانها زیرا ن اریاخت نیا دیبا ستمیاما س رد،یبگ

ها کننده کیاز حسگرها و تحر تواننديشکل م يمنحن ي. ساختماندیبگشا زیها را ناتاق ، پنجره یشدن هوا

(، hyper surface)سیپرسرفیها کنند. سازه دایدست پ وردنظرم یحرکت به کنشها جادیاستفاده کند تا با ا

 یآن نوع از معمار نیو هم چن يشکل حرکت يمنحن یمعمار یخوب برا اریبس یانمونه "یداکو"ساخته 

شکل  رییاطراف تغ طیاز مح ریتراش خورده با تاث یفلز روایسازه د نی. در اشودياست که از درون کنترل م

 يواکنش نشان م ن،یمع ینسبت به حرکت، صدا و نور در زمانها وارید نی. اشوديمو شکلش عوض  افتهی

 ازیموجود مطلع شود. ن يو مشکالت احتمال طیبا استفاده از حسگرها از شرا توانديبنا م کی نیدهد. همچن

 دادهکننده، پاسخ  کیتحر یحسگرها قیاز طر يکشش درون شیدر برابر وزش باد با افزا شتریبه مقاومت ب

دربارة بتون توسط حسگرها  یيایمیو ش يکیزیها و مفروضات فنمونه، در حال حاضر، دانسته یشود. برا يم

، رطوبت، Phشوند تا بتوانند مقدار  يم یحسگرها در بتون جاساز نی. ادیآيبدست م يکیکروالکترومکانیم



     
 

 ز،ین يکیالکترون یهاياز کمپان يعضکنند. ب یریرا اندازه گ میو پتاس می، سد دیکلور یونهایدما و غلظت 

 (Smart Meter,2200 ).رندیگيبهره م شانیها ستمیکنترل س یحسگرها برا نیاز ا منسیز يمانند کمپان

 

 یحرکت یاز معمار ییهانمونه -6

لذت بخش  اریاند بسهوشمند ساخته شده يحرکت دةیموجود که با ا یو بحث دربارة ساختمانها يبررس

 است.

 دوار ساختمان 

 يرونیشکل به عنوان کنترل کننده ب يبنا از حرکت منحن نینمونه ، ساختمان دوار نام دارد. ا نینخست

. ردیرا از نقطه نظر طرح و نقشه به خود بگ يموتور، هر شکل کیبا استفاده از  توانديبنا م نی. ادیجويسود م

صورت  نیکند به ا يکار م میمستق ترلکن ستمیبنا با س نیدرجه بچرخد. ا 912را دارد  یيتوانا نیا نیهمچن

بنا  نیدر ا وارهای. در واقع، همه دردیپذيدکمه خاموش و روشن انجام م کیبنا با استفاده  نیکه چرخش ا

 توانديبنا م نیرا ارائه کند. ا يمتفاوت یبصر یخود حرکت کنند تا ساختمان بتواند نماها یاز جا توانديم

آن به طور کامل نقش  ساتیهمه تأس کهیبچرخد در حال گرید یيدر راستا بار 0222راستا و  کیبار در  022

تراوش و در هم  ساختمان وجود دارند که صاحبش را از هر گونه نیدر ا یي. حسگرهاکننديم فایخود را ا

داشته  يرونیب یيبه نما ازیکنند. هر وقت که صاحب خانه ن يمطلع م يو روان الیس ءيهر ش ایگاز و ختنیآم

. درجه شوديحل م میکنترل مستق ستمیساختمان با س نیدر ا يآنرا بدست آورد. هر مشکل توانديم باشد

 شیاطالعات و کنش متقابل، افزا افتیبا کار گذاشتن حسگرها به منظور در ستمیس یدقت و هوشمند

قرار  یيروشنا ایو  ماگر د،یدهند تا بدور از نور خورش رییمحل اتاق خواب را تغ تواندي. حسگرها مابدیيم

منظره اطراف در هر زمان و در هر نقطه  نیقابل رفع هستند و همچن زیمزاحم ن یصداها گرید یي. از سوردیگ

،  يکنترل یستمهایساعت س 22بار در طول  9است تا  ازین یاخانه نیر چناست. د تیخانه قابل رو نیاز ا

و  کپارچهیآنقدر  دیبا زین ستمهایس گریچک شوند. به عالوه د يکیالکتر یستمهایو س يلوله کش ،يکیمکان

 را در زمان خودش گزارش دهند. يهماهنگ باشند تا هر گونه نقص و کاست

 متحول شده یهاشکل یگنبد 

 یساختمان گنبد نیدوار را مطرح کرد. و نخست یشکلها یگنبد دهیا 0791در سال  "يلیمارس کیپاتر"

 ایبا چوب ، بتون سبک و  توانيبنا را م نیبنا کرد. ا "آلبرت واتسون"چون  يکسان یبرا یيرا به عنوان الگو

گردان را به  سکید( vatt 291اسب بخار ) 0به قدرت  ی. موتورچرخديدرجه م 922بنا  نیفوالد ساخت. ا

شده  یساختمان گردآور یدر قسمت مرکز چرخاننديکه گنبد را م يکی. همه اجزاء مکانآورديحرکت درم

 توانيم نی. همچنشوديخاموش و روشن کنترل م چییسو لهیبه وس میاند. چرخش گنبد توسط کنترل مستق



 

وفادار به  یساختمان نمونه ا نیکند. ا اجتنابکرد تا از نور آفتاب  یزیرا برنامه ر ستمیس یبه گونه ا

ساختمان با  نیدهد. ا رییجهت خود را تغ هایکنترل ورود لهیبه وس توانديبنا م نیاست. ا يحرکت یمعمار

چرخش بنا اجتناب از  یسازنده آن برا لیدارد. دال یا کپارچهی اری، ساختار بس يمنطق لیتوجه به دال

 یيبنا تنها توانا نی. چرا که اگرددیبنا به دامنه چرخش آن برم نینقص ا. استهو یو گرما  دیخورش یپرتوها

 ستمیکه س یاشده است. به گونه یزیبرنامه ر ستمیچرخش در س زمیرا دارد. مکان یدرجه ا 922چرخش 

 افتیحسگر در نیتوسط ا دیخورش یو گرما کنديرا نظارت م دیاست که حرکت خورش يزاتیتجه یدارا

با توجه به  توانيحسگر م نیبچرخد. ا دیاجتناب از نور خورش یشود تا ساختمان برا يم بشده و موج

 .ریخ ایبه چرخش دارد  ازیساختمان ن ایکه آ ردیبگ میتصم دیحرکت خورش

 تار ساختمان 

کردند  يکه سع میکن ادی "دویاسکان"و  "لرید"از تالش دیبا يحرکت یخالل بحث درباره معمار در

مشهور « چادرتار»ساختمان به نام  نیدر آن استفاده شده است. ا يکه از مصالح گوناگونبسازند  يساختمان

قطرات  ای ستولهیپ ارانساختند که هز اچهیدر کی یبر رو یبنا را با استفاده از مصالح فلز نیاست. آنها ا

 یتکنولوژ لهیباران به وس ریدر ز يمانند حت قیسازه قا نی. اکننديم یسازه بنا اسپر یآب را به رو زیر اریبس

 یي. آنها الگوشودياحاطه م کند،يم رییتغ قهیبه دق قهیمه مانند که دق یاز هوا یاپرفشار در توده یهایاسپر

خود و کاربران ، اشکال گوناگون به خود  یازهایکردند که با توجه به ن ائهار یاز استفاده آب را در معمار

 طیآب در شرا یو قدرت اسپر زانیاستفاده کرده اند. م وتریآب از کامپ یاسپر زانیم میتنظ ی. آنها براردیگيم

 .کنديم رییتغ وتریدما، رطوبت و جهت و سرعت باد توسط کامپ نهیمتفاوت در زم يمیاقل

 ابعاد مختلف خانه هوشمند -7

ساخت ها خانه های هوشمند، ترکیبي از تجهیزات و زیرساخت هایي هستند  ریو ز زاتیخانه هوشمند تجه

که به کمک آن ها، امکان مانیتورینگ و کنترل از راه دور خانه فراهم مي شود. فناوری های به کار رفته در 

 خانه هوشمند را مي توان به چهار دسته کلي تقسیم بندی کرد:

 های اندازه گیری پیشرفته زیرساخت 

 گرهانمایش 

 اتوماسیون خانگي  تجهیزات 

 مدیریت انرژی خانگي سیستم 

 نشان داده شده است. در ادامه به شرح هر یک از این موارد مي پردازیم. 0این المان ها در شکل  جایگاه



     
 

 
 آن زاتی. خانه هوشمند و تجه1شکل 

 دیجیتالي کنتورهای به کنتورهای الکترومکانیکي تبدیل با پیشرفته: گیری اندازه های زیرساخت 

 کنتورها با دور راه از ایجاد ارتباط زمینه الکترونیکي، های داده به ها داده نتیجه تبدیل در و

 را هایي ها قابلیت سیستم این آمدند؛ بوجود AMRهای  ترتیب سیستم بدین و شد فراهم

صورت  به مصرف های داده خودکار دریافت: از که عبارتند کنند مي فراهم توزیع شرکت برای

 مصر بار منحني ترسیم قابلیت و همچنین دزدی برق شناسایي ها، خاموشي تشخیص ماهیانه،

 دریافت قابلیت شد، نامیده   AMRمرحله + این در که تکنولوژی این پیشرفت با .ف کنندگان

 های در بازه حتي)  نیاز مورد های زمان در یا و ماهیانه به صورت مصرف های داده خودکار

 مدیریت در کنندگان مشارکت مصرف امکان همچنان مرحله این تا اما .شد فراهم( ساعته یک

گیری پیشرفته  اندازه های زیرساخت مهم، این انجام هدف با و نشده بود ایجاد انرژی مصرف

(AMIبوجود ) نها آ اجزای و نیستند ساده هوشمند یک کنتور تنها ها سیستم این. آمدند 

 :از عبارتند

  هوشمند: کنتور .0

  ( HAN)خانگي  شبکه .2

 ه ها داد مدیریت سیستم .9

 :اطالعات توانند مي کنندگان پیشرفته، مصرف گیری اندازه های زیرساخت ایجاد با نمایشگرها 

این  با که نمایشگرهایي طریق از را مصرفي برق نرخ همچنین خود و مصرف میزان به مربوط

 به پیداست، نامشان از همانطور که نمایشگرها، این. کنند مشاهده اند، شده طراحي هدف

 ها مشوق به مربوط اطالعات مصرفي، برق نرخ میزان مصرف، قبیل از اطالعاتي نمایش منظور



 

 عنوان توانند به مي یک هر شخصي، کامپیوتر و موبایل تلویزیون،. روند کار مي به...  و

 دهد مي نشان جهان در گرفته صورتتحقیقات . شوند گرفته کار به هوشمند خانه در نمایشگر

 .شود مي خانگي برق مصرف درصدی 01 تا 1 کاهش نمایشگرها، موجب از استفاده که

 و گیری پیشرفته اندازه های زیرساخت به کارگیری با.خانگي اتوماسیون تجهیزات 

 در که بگیرند تصمیم صورت آگاهانه به توانند مي کنندگان خانگي، مصرف نمایشگرهای

 در مشترکان مؤثر مشارکت برای اما .خیر کنند یا مشارکت خود خانه انرژی مدیریت مصرف

 راه از و کنترل نظارت امکان باید و نیست مربوطه کافي اطالعات از آگاهي تنها ها این برنامه

 بوجود هدف این با اتوماسیون خانگي تجهیزات.  شود فراهم ها برای آن نیز تجهیزات دور

 :از عبارتند تجهیزات این .آمدند

 سنسورها .0

 اتوماتیک کلیدهای .2

 هوشمند برقي وسایل .9

  هوشمند: های دوشاخه و ها پریز .2

  هوشمند: ترموستات .1

 

 دوشمنھ یخانه ها یایمزا-8
 مصرف  اوج ساعات در میزان تقاضا کاهش نتیجه در و خانگي بار منحني بهبود 

 و بار گویي پاسخ های در برنامه مشارکت طریق از مشترکان قبوض نرخ کاهش ... 

 های هزینه دزدی، به برق مربوط های هزینه کار، نیروی های جمله هزینه توزیع )از شرکت های هزینه کاهش 

 و..( قرائت خطای به مربوط

 و نشاني آتش مانند نهادهایي با تبادل اطالعات طریق از افراد ایمني و امنیت افزایش ... 

 (ورود از قبل خانه دمای و تنظیم روشنایي مثال عنوان به)  زندگي کیفیت بهبود 

 ( و خانگي تجدیدپذیر برق تولید وری، افزایش بهره با)  ای گلخانه گازهای انتشار کاهش... 

 

 گیری نتیجه-9

اطالعات پردازش شده  یکاربرانش بر مبنا یازهایبه ن یيپاسخگو یياست که توانا یيخانه هوشمند بنا کی

 اریساختمان بس نیدر ا نیدر زمان مع یيمتعدد فراهم آمده را دارد. فاکتور پاسخگو یهایکه توسط ورود

که بر  يرا با توجه به نظارت اطالعاتکننده و ارسال کننده ،  افتیمتعدد در زاتیاست. تجه یمهم و ضرور

 یمولفه ها يکیفراموش کرد که  دینبا نی. همچنکننديم افتیبنا دارند در يو برون يدرون طیمح راتییتغ



     
 

 یزیهوشمند برنامه ر یبنا کیاست. قبل از ساخت  یریادگی یيهوشمند دارا بودن توانا یبنا کی ياصل

 به آن برسد خوب بشناسد. دیخواهيرا که م يمهم است تا اهداف اریبس ستمیس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مراجع -7 

هوشمند گامي بسوی فناوری های ساختمان " (0972)اردیبهشتافشاری بصیر، نفیسه، افشاری بصیر، محمد رضا، -0

 المللي معماری و سازه دانشگاه تهران،، دومین کنفرانس بین"نوین در ساخت 

 091. شماره نشریه پیام ساختمان، «مدیریت بدون نقص در ساختمان»(، 0972دی )نیک روش، میترا،  -2

[ ]  Remote Home Health Care Technologies" by:Ann Cavoukian, Ph.D., Information and 

Privacy Commissioner of Ontario, Canada,"   

[ ]  http://novin-bms.com/html/  

[ ]  www.calatrava.com 

[ ]  http://smarthome.persianblog.ir 

[ ]  http://www.power .ir 

[ ]  Smart Meter: Intelligente Zähler erobern Europa; Newstoptarif.de / incl. Materials of 

Frost & Sullivan; August ,  

[ ]  ZigBee Alliance, “ZigBee Home Automation Public Application Profile”,  
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