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   دهیچک

و ارسال پیام کوتاه    Wi-Fiیک خانه هوشمند با رویکرد کنترل پذیری و بهینه سازی مصرف انرژی، با قابلیت اتصال به شبکه از طریق    روژهدر این پ

سازی و اجرا شده که در صورت نیاز به اعالم هشدار جهت امنیت خانه با استفاده از میکروکنترلر فعال می گردد. سنسورها برای اندازه  مدل ،  به کاربر

اربر  گیری دما و رطوبت به کار گرفته شده اند و حفاظت خانه با سیستم دزدگیر لیزری تأمین شده و اعالم هشدار ورود از طریق پیام کوتاه به ک

د.  م می شود. از فتوسل برای کنترل نور خانه استفاده شده و به دلیل خودکار بودن از هدر رفت انرژی برق در مواقع غیرضرور، جلوگیری می کنانجا

در این تحقیق یخچال هوشمند برای مدیریت انرژی طراحی شده است، به این صورت که دمای یخچال متناسب با مواد غذایی داخل آن تنظیم  

شود. قسمت های مختلف  نشان داده می  LEDزان مصرف انرژی مدیریت می گردد. در نهایت تمام اطالعات خانه روی یک صفحه نمایش  شده و می

 . ی تلفن همراه، کنترل می شودایجاد شده اند و به وسیله  HTMLخانه مانند المپ ها، پنکه ها، درب پارکینگ، از طریق کلیدهایی که توسط  

 . HTML، رله، فتوسل، لیزر،  (IOT) ، اینترنت اشیاء (EMS) سیستم مدیریت انرژی  کلمات کلیدی:

Implementing a Smart Refrigerator in IoT-based House 
Dr. Meraj Rajaee*1, Farzaneh Mahmoodroosta2 

1Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Technical and Vocational 

University (TVU), Tehran, Iran. 

2Electronics Technology Engineer Department of Electrical Engineering, Technical and 

Vocational University (TVU), Tehran, Iran . 

Abstract  
In this project, a smart house has been modeled and implemented with 

controllability and optimization approach to energy consumption, with the 

ability to connect to the network via Wi-Fi and sending SMS to user if needed 

and alarm for house security is activated using microcontroller. Sensors are used 

to measure the temperature and humidity, and security is guaranteed with laser 

system that has minimal risks and notification will be sent via SMS for the user. 

Photocell is used to control the light in the house for saving energy. In this 

research, the smart refrigerator is designed for energy management, such a way 

that the temperature of the refrigerator is adjusted in proportion to the materials 

inside it, and the energy consumption is reduced. Finally, all the information of 

the house will display on the LED screen. Different parts of the house like 

lamps, fans, parking door can be controllable by keys that are created by HTML 

on mobile phone. 

Keywords: Energy Management System (EMS), Internet of Things (IOT), Relay, 

Photocell, Laser, HTML. 
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 مقدمه   –  1

ی هوشمند شناخته شده است شامل  امروزه آنچه به عنوان خانه 

مرکز  کی ها  یهسته  قسمت  در  حسگرها  انواع  به  که    ی است 

م متصل  ساختمان  آن  شودی مختلف  را  اطالعات  آور   یو    ی جمع 

و تجز تحل  ه یکرده  تا    ی م  ل یو  و    م یتصم  کیکند  رفاه  واحد که 

تواند  می   شمند. خانه هو ردیکند، بگ  یم  نیخانواده را تضم  شیآسا

  ی ها یها و فناوربه داده  یکاف  یبا دسترس  ستم یس  کیبه عنوان  

برا طر  یزندگ  تیفیک  شیافزا  یاطالعات،  از  فراهم    قیساکنان 

  ف یکارایی تعر  ش یو افزا  هانهیکاهش هز  ،یو راحت  ش یآوردن آسا

را   یکنترل دست تیقابل دیخانه هوشمند با ن،ی[. عالوه بر ا1شود ]

باش   زین اضطرار  دداشته  مواقع  در  آن  از  بتوان  عنوان    یکه  به 

  یتوسط هسته    دیعمدتاً با  ماتیاستفاده کرد اما تصم  ن،یگزیجا

به ساختار  که  مرکزی  با    یا  نه یهوشمند  تا  شود  گرفته  دارد، 

ها  خانه  مبتن  یرسالت  که  است،    یهوشمند  خودکار  عملکرد  بر 

 . نداشته باشد  یمنافات

اسال  از  م  یهاخانه   نیاول  جادیها  با    گذردی هوشمند  امروزه  و 

  شتر یب  یریپذو کنترل   تیامن  ها،م یتصم  یسازنه یمانند به  یمسائل

مد انرژ   تیریو  هست  یمصرف  هوشمند  خانه    کی.  میمواجه 

تابلو  نیهمچن عنوان  ما   ییبه  اطالعات،  تجهاز   خانه   زاتیبین 

نها   کننده  )مصرف  کاربر  و  دیتولشرکت    ، ییو  ( .برق   .. 

 .  [2]کند  یعمل م  

است که    اء یاش  نترنتیبر ا  یهوشمند مبتن  یخانه ها  یاصل  یتئور

 ستم یو به س  گریکدیشبکه به    قیخانه از طر  یاجزا   یدر آن تمام

م  یمرکز  تجز  یمتصل  با  زمان  هر  در  تا  تحل  ه یشوند  داده    ل یو 

بگ  م یتصم  نیبهتر  یافتیدر  یها تر  یکی.  رندیرا  مهم    نیاز 

زمان م  یمشکالت  وجود  ها  دیآ  یبه  داده  حجم  و    یورود   یکه 

رو   یپردازش ها  بر  توانا  یالزم  از  افزار  ییآنها،  فراتر    یسخت  ما 

  ی مواجه م  یابر   انشیبه نام را  یدیبا مفهوم جد  نجایرود. در ا  یم

.  میکن  پردازشو    رهیکند اطالعات را ذخ  ی که به ما کمک م  میشو

مزا  یکی را  یا یاز  خدمات  از  که    نیا  یابر  انشیاستفاده  است 

مشرکت  هز  توانندیها  پ  هیاول  یهانهیاز  و    تیمالک  یدگیچیو 

اطالعات خود اجتناب کنند و در   یفناور  یهارساخت یز  ینگهدار

پرداخت    نه یهز  کنند،ی که استفاده م  یز یچ  یبرا   یعوض به سادگ

 کنند.

س به    یها  ستمیهمه  ن  ک یهوشمند،  هوشمند  دارند.    ازیهسته 

ا چه  هر  پ  نیحال  ها   شرفتهیهسته  داده  باشد،  از    یارسال  یتر 

 یتر  نهیتواند خدمات به  یکند و م  یحسگرها را بهتر پردازش م

سا توسط  آن  از  استفاده  و  تعرفه  دهد.  بار    تیریمد  ستم یرائه 

  ی ها   ستمی[. در س3]  ودش  نهیتواند به  یم  زین  یکی و الکتر  یحرارت

  تا یبا استفاده از د  یخاص  یاجزا توسط پروتکل ها  یهوشمند تمام

  افت یارسال و در یبرا  یتیمحدود نیبا هم در ارتباط هستند، بنابرا

تمام و  ندارد  وجود  م   یفرمان  از    یاجزا  مستقل  طور  به  توانند 

را    یارتباط برقرار کرده و فرمان  گریکدیبا    یمرکز   یکنترل کننده 

 کنند.  افتیدر  ایارسال  

هوشمند با آن ها    یکه امروزه خانه ها   یمسائل  نیاز مهم تر  یکی

نحوه   هستند،  ذخ  تیریمد  یمواجه  ها    یانرژ    ی  رهیو  آن  در 

مصرف    تیریجهان، مد  یاست. با توجه به محدود بودن منابع انرژ

ا و    رهیکنترل، ذخ  کردیبا رو  ییها  یطراح  ایراهکارها    جادیآن و 

توجه    یانرژ   دیتول مورد  ا  بودههمواره  در  نوع    نیاست.  پروژه، 

انرژ (  EMS)یانرژ   تیریمد  ستمی و س  خچالی  قیاز طر  یمصرف 

 .  [4]است  افتهیکاهش    به کار برده شده در آن،

 اء یاش نترنتیا  -1-1

به طور گسترده مورد استفاده قرار    راًیکه اخ  ایاش  نترنتیا  اصطالح

حسگر تحت شبکه    یاز دستگاه ها  یگرفته است، شامل گروه بزرگ

شود   یاطالق م یبه محصوالت اء یاش نترنتیا  گر،یاست. به عبارت د

طر از  به    قیکه  م  گریکدیشبکه  ا  یمتصل  در    یفناور   نیشوند. 

  ی بوده است. هر نوع دستگاه  شددهه گذشته به سرعت در حال ر 

ارتباط تحت شبکه،   قیو ارسال اطالعات از طر  افتیدر  تیبا قابل

ا  کی در  زم  اء یاش  نترنتیشئ  در  بُعد    اء،یاش  نترنتیا  نهیاست. 

اش  دِیجد توان به عنوان بسط تعامل و    ی« را م-  things   اء ی» 

 . [5]کرد  فی موجود تعر  یانسان-یا انه یراارتباطات  

برا  یابزار  نیحسگرها ساده تر   اء ی اش  نترنتیا  جادیا  یهستند که 

استفاده    LM35از حسگر    زیپروژه ن   نیخواهند بود. در ا  ازی مورد ن

 حسگر ها، در دقت آن است.   ریآن نسبت به سا  تیشده است. مز

ا  -1-2 از  ها  اءیاش  نترنتیاستفاده  ساختمان   یدر 

 هوشمند 
  اء یاش  نترنتیبر خانه است که از ا  یبرنامه مبتن  کیخانه هوشمند  

تکنولوژ  م  وتریکامپ  یو  با    ی استفاده  را  مختلف  امکانات  کند. 

مد  یتکنولوژ فناور کندیم  تیریکنترل  نمودِ  در    رِیتصو  یِ.  آن 

  ق یامکانات متنوع از طر  نیشود. ا  یمختلف استفاده م  یشبکه ها 

  ی برا  ونیاتوماس یازها ین یه به هم متصل شده اند تا پاسخگو شبک

 .  [6]باشند  ستمیکل س
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 فصل بندی مقاالت بخش های مختلف خانه ی      –  2
شده با    یطراح  یخانه     :هسته هوشمند و راه اندازی  -2-1

شود. خانواده   ی کنترل م Wi-Fi قیاستفاده از اتصال شبکه از طر

علت    یبرا   ESP  کروکنترلریم است.  شده  استفاده  آن  کنترل 

  Wi-Fiاتصال به    تیقابل  کروکنترلر،یم  یخانواده    نیاستفاده از ا

برنامه    یاست. برا    USART الیرابط سر  قیاز طر  یز یو برنامه ر

افزار    ESP8266  یزیر نرم  شده    Arduino IDEاز  استفاده 

 ( 1-است. )شکل

 

 

 
 هوشمند  یمرکز کنترل خانه  اگرامی(: بلوک د1-)شکل

 

استفاده شده    یسنجش  یاز رله  دیروشن و خاموش کردن کل  یبرا 

شده و به محض   هیآمپر ته  2باالتر از    یها  انی جر  یاست، رله برا

 ن یکند و همچن  ی آمپر شود، رله عمل م  2از    شتریب  انیجر  نکهیا

  ی رله ها  آمپر، عمل نخواهد کرد. اکثر  2کمتر از    یها  انیدر جر

ولتاژ باال   د یکل ک ی نجای . در ارند یگ  یدسته قرار م نیدر ا یحفاظت

کنترل را از    نیپس الزم است ا  م،یکنی را توسط رله قطع و وصل م

اما؛ با دو مشکل رو به رو    میرله انجام ده   کیتحر  چیپ  میس  قیطر

 :میهست

 ولت است.   5رله    چیپ  میس  کیتحر  یبرا   ازنی  مورد  ولتاژ  •

ن  انیجر  • نم  چیپ  میس   کیتحر  یبرا  ازیمورد  توسط    تواندیرله 

 شود.   نیتام  کروکنترلریم

برا  یکروکنترلریم م  یکه  استفاده  خانه  هوشمند  شود    یهسته 

  ن یحل ا  یبرا   نیکند، بنابرا  نیرا تام  ازیمورد ن  انیتواند جر  ینم

الکترون مدار  از  استفاده    کیتحر  چیپ  می س  یبرا   یکیمشکل  رله 

 شده است. 

 

 

 
 رله کیتحر چیپ(: مدار سیم2-)شکل

 

 ون یاتوماس -2-2

خانه  مختلف  قسمت  دو  اتوماس  یدر  شده    ونیهوشمند،  اعمال 

. فتوسل  نگیدرب پارک  ستمیس   یگر یپرده ود  ستمیس  یکیاست،  

که در   بیترت  نیشود. به ا  یپرده استفاده م   ستمیکنترل س  یبرا 

دل به  روز  ز  لیطول  کم  اد،ینور  مقاومت  مدار    یفتوسل  و  دارد 

  یکند، در جهت گردش به راست م  یسروموتور را با رله فعال م

م را کنار  پرده  و  آفتاب مح  زندیچرخد  نور  را روشن    طیتا  خانه 

. با  میدر طول روز نداشته باش  ییروشنا  یبرا   ینرژ کند و مصرف ا

  ش ی عدم وجود نور، مقاومت فتوسل افزا  لیشدن هوا، به دل  کیتار

 کند.   یم  دایدر جهت مخالف شارش پ  انی و جر  ابدی  یم

از نوع    یاز موتور برق  نگیکنترل باز و بسته شدن درب پارک  یبرا 

که الزم است تا درب باز   یاستپر موتور استفاده شده است. هنگام

که درب    یچرخد و زمان  یدر جهت راست م  یکی موتور الکترشود، 

کند. عالوه بر    یبسته شود، موتور در جهت مخالف حرکت م  دیبا

  عتر یکرد که درب را سر  میتنظ  یطور توان دور موتور را    یم  ن،یا

پارک  ای درب  شدن  بسته  و  باز  کنترل  کند.  باز  با    نگیکندتر 

شده اند،    جادیتلفن همراه ا  یرو  HTML  قیکه از طر  ییدهایکل

 . ردیپذ  یصورت م

 ی تیامن ستمیس -2-3

بوده است که    یمسائل  نیاز مهم تر  یکیساختمان همواره    تیامن

مواجه  آن  با  خانه  اصاحبان  و  ها   نیاند  ساختمان  در    ی مسئله 

که در    یچه زمان  لندیدارد. کاربران ما  یادیز  تیاهم  زی هوشمند ن

زمان ب  یخانه هستند و چه  امن  اند،رونیکه  کنند. در    تیاحساس 

سال  خانه طول  طراحان  تجه  وشمنده  یهاها،    ی مختلف  زاتیاز 

مادون   یهااند، از جمله: ماژول حرکت استفاده کرده  صیتشخ یبرا 

اولتراسون عPIRو    کیقرمز،  اما  کاف  ب ی.  برد  نداشتن  ها  و   یآن 
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استفاده از    یبه جا  نجا یما در ا  نینابرااست. ب  ونی براسیکال  مشکل

 .میااستفاده کرده   زریاز ل  یمیقد  زاتیتجه  نیا

به    یخانه    تیامن  نیتام  یبرا  زریل است.  استفاده شده  هوشمند 

ل  بیترت  نیا   ی رو به رو   رندهیو سنسور گ  زریکه ماژول فرستنده 

م  گریکدی ب  رندیگ  یقرار  حرکت  صورت  در  سنسور،   نیا  نیو 

کند و زنگ را به    یارسال م  نو یبالفاصله داده ها را به آردو  رندهیگ

آپلود ک  یصدا در م از  اتصال    نویدر آردو  دها آورد. پس  از  و پس 

. اگر هر  کندیماژول شروع به چشمک زدن م  یمدار، چراغ سبز رو 

ا  کی  هیثان  3 به  بزند  چشمک  به    یمعن  نیبار  ماژول  که  است 

  هیمقدار داده ها را از پا  نویبه شبکه متصل شده است. آردو  یدرست

A0  کند و اگر پرتو کامل به    یم  لیتبد  1023تا    0  نی ب  یبه عدد

و در صورت عدم در  یم  1023  یبرسد خروج  رندهیگ   افت یشود 

و زنگ فورا    ابدی  یکاهش م  ز یعدد ن  نیقطع شدن پرتو ا  ایکامل  

  ی با متن از قبل نوشته شده برا   یکوتاه  امیو پ  دیآ  ی به صدا در م

م ارسال  امن  یکاربر  افتادن  خطر  به  از  را  کاربر  و  خانه    تیشود 

به   تواندیم  زین  زریل  تیحساس  زانیم  ن،ی. عالوه بر اکندی باخبر م

 . ابدیکاهش    ای  شی « در برنامه، افزاifدلخواه با شرط »

 
 دما و رطوبت  یریاندازه گ  -2-4

شود.    یدما و رطوبت استفاده م  یریاندازه گ  یبرا   Lm35حسگر  

  گراد یهوا به درجه سانت  یاست: دما   ریز  یا یمزا  یحسگر دارا   نیا

  گراد یدرجه سانت  م یآن تا ن  ین یو دقت تضم  ردیگ  یانجام م  قیدق

جر از    یمصرف  انیاست.  کمتر  خود    یلیم  60آن  و  است  آمپر 

حدود    یکم  اریبس  ییگرما در  در    گرادیسانت  درجه  0.08دارد. 

م  یهوا  را  با حسگر    یساکن. سطح رطوبت  اندازه    LM35توان 

  ن یکرد. با توجه به رابطه ب  می ترس  قیدق  یمنحن  کیکرد و    یریگ

 ح یصح  میترس  یبرا   LM35توان از حسگر دما    یرطوبت و دما م

ا  یمنحن کرد.  استفاده  بت  دارا   نیرطو    ی خط  اسیمق  یحسگر 

  ی اگر دما   یعنیاست.    گرادیانتهر درجه س  یولت به ازا  یلی+ م10

  ی م  شیولت افزا  یلیم  10  یولتاژ خروج   ابد،ی  شیدرجه افزا  1هوا  

ولت   یلیم  100آنالوگ حسگر    یولتاژ خروج  یمثال وقت  ی. برا ابدی

سانت  10دما    یعنیاست   هم  گرادیدرجه  مورد    نیاست.  در  امر 

ز  زین  یمنف  یدما  فرمول  است.  به    لیتبد  یبرا   ریصادق  ولتاژ 

 گراد است: یسانت

 دهد:   یرا نشان م  LM35حسگر  یها  نیاتصال پ  نحوه   1-جدول

 
 LM35 یها نی(:  نحوه اتصال پ1-)جدول

Connection Point Pin 
Power Supply Pin 1 

Outlet Pin 2 
GND Pin 3 

 
 

 بر اساس رفتار کاربر یاستفاده از انرژ  -2-5

برا  کی جو  یراه  انرژ   ییصرفه  با    ،یدر  متناسب  آن  از  استفاده 

دارد.    یبر مصرف انرژ   یادیز  ر یتاث  کردیرو  نیرفتار کاربران است. ا

ساختمان    یسوم انرژ   -  کی  تواند ی کاربر م  ی  انهیرفتار صرفه جو

ذخ برخ  رهیرا  محدود  یکند،  و  الزامات  وجود    یها   تیاز  خاص 

 در نظر گرفته شود:   رجعمدل م   جادیدر ا  دیدارد که با

ماژول ها  یساز   کپارچهی  • به  ییبا  مصرف    یساز   نهیکه مسئول 

  ت ی برق و محدود  متیق  یرسازیبا متغ  یساز  نهیهستند )مانند به

 [(. 7بار ]  کیپ

  د یدر خانوارها با  یانرژ   ی  رهی ذخ  ای  دیمانند تول  دیجد  روندهای  •

 در مدل گنجانده شود. 

است: به عنوان    ازیمورد ن  ستمیدر منطق س  شتریب  یها  بررسی  •

ن  ییلباسشو  نیماش  کیمثال،   است  چرخه    ازیممکن  اتمام  به 

 . [8]شستشو داشته باشد

 EMSهوشمند و  خچالی -2-6

در سراسر جهان   یخانگ یاستفاده را در لوازم برق نیشتریب خچالی

غذا  یبرا  مواد  آشپزخانه    ییانبار  تر  یکیدارد.  برجسته    ن یاز 

مثال    یغذا، برا   تیهوشمند وضع  خچالی  .قسمت های خانه است

کار حذف فساد از    نیا  تیکند. اهم  یوزن، کیفیت و... را بررسی م

باعث   و  بود  خواهد  غذایی  ا  یماریب  کاهشمواد  سبک    جادیو 

 . [ 9]شد  انسان عصر مدرن خواهد  یبرا   یسالم تر  یزندگ

  ش ی افزا  زیهوشمند ن  یانتظارات از خانه ها  ،یتکنولوژ   شرفتیبا پ

مابدی  یم از خانه  باشد    ی. هر قسمت  بر    ایتواند هوشمند  عالوه 

 را به نحو مطلوب کاهش دهد.   یتواند مصرف انرژ   یم  نیا

در   یو موثر در کاهش مصرف انرژ  دیجد کردیرو کیپروژه  نیدر ا

م  خچالی مطرح  را  رو  خچالی  کی.  میکن  یها  با    کرد یهوشمند 

که شئ درون   کندی استفاده م  یاز انرژ   یتنها زمان  ،یمصرف انرژ 

وقت باشد.  داشته  قرار  حالت    یخال  خچالی  یآن  در  صرفه  "است 

 خواهد بود.   "یدر انرژ   ییجو

شروع    خچالی  رد،یگ  یقرار م  خچالیجسم داخل    نکهیبه محض ا

  ن یدهد. ا  یداخل آن را کاهش م  ی کند و دما  یبه خنک شدن م

انرژ   یبرا   ینوع طراح مصرف  ز  اریبس  یکاهش  است  که    رایمؤثر 

وسا  خچالی برق مصرف    یم  یلیاز جمله  مرتب  به طور  باشد که 

  ی م  یطراح  نیا  ااست؛ اما ب  یکه خال  یی در زمان ها  ی. حتکندیم

مواقع  توان را قطع    یم  یخال  خچالیکه    یدر  برق  باشد، مصرف 

ا به  و  ب  بیترت  نیکرده  مصرف  .  میکن  یریجلوگ  یانرژ   موردیاز 

سانت  4فرض    شیپ  یدما  که    فیتعر  زین  گرادیدرجه  است  شده 
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م  خچالی متوقف  را  کردن  خنک  عمل  خودکار  طور  کند.    یبه 

فتوسل ها، منبع    یولت برا   24  هیمنبع تغذ  یهوشمنددارا   خچالی

  ی فَن ها یولت برا 12خنک کننده و منبع  اتوریراد یولت برا  12

 است.   یداخل

قرار دارد،    خچالی  یکه رو Segment)-7)  ی قسمت  -7دما توسط  

-7  ست،ین  خچالیدرون    یزیکه چ  یشود. زمان  یداده م  شینما

است را نشان    طیمح  یکه برابر با دما  یخال  خچالی  یدما  یقسمت

قرار دادن چ  یم به محض    ی اتورها یراد  خچال،یداخل    یز یدهد. 

هوا  و  کرده  عمل  کننده  داخل    یخنک  به  ها  فَن  توسط  سرد 

دهد.   یرا کاهش م  خچالیداخل    یشود و دما  یم  تیهدا  خچالی

دهد و    یهوشمند را نشان م  خچالیاز درون    یشی(  نما3-)شکل

هوشمند آورده   خچالی  کیمختلف  ی(  نام بخش ها2-در )جدول

 شده است. 

 

 

 
 هوشمند خچالیمختلف  ی(: اجزا3-)شکل

 

 هوشمند   خچالیمختلف  ی(:  اجزا2-)جدول

 شماره ی بخش نام قطعه 

 1 رادیاتور خنک کننده داخل یخچال 

 2 عنصر خنک کننده 

 3 حسگر دما 

 4 فتوسل

LED 5 

 6 سرمایش داخل یخچال فن 

 

ها  آن  توانیهوشمند وجود دارد که م  خچالیدر    یاد یز  یهانهیزم

  نترنت یاتصال به ا  میمثال : )الف( تنظ  یکرد برا   یرا بهبود و بررس

ها  یبرا  دستورپخت  دانلود  خر  ،امکان  .  نیآنال  دیدستورات 

سامانه  از  راد  یبازشناس  ی)ب(استفاده  امواج   (RFID) ییویبا 

اطالعات    ی  رهیذخ  یبرا   ارکدب  ستمیس  ینیگزیجا  یبرا    [10].

طور    شود تا به   ه یتعب  خچالیترازو در    کیاقالم استفاده شود. )ج(  

غذا   ش  یدنینوش  ایخودکار  )د( طراح  ریمانند  وعده    یوزن شود. 

 .[11]یهفتگ  میو رژ  ییغذا

 اطالعات خانه هوشمند شی نما -2-7

ها  یتمام المپ  و  ها  پارک  یفَن  درب  و  طر  نگیخانه    قیاز 

موبا  یرو  ییدهایکل ماژول    لیصفحه  است.  کنترل  قابل 

Atmega16    قرار استفاده  مورد  خانه  هوشمند  هسته  عنوان  به 

دارا   ردیگ  یم خروج  ی ورود   نیپ  54  یکه  پورت    یو  از  و  است 

USB  مانند دما    یم  هیتغذ اطالعات خانه هوشمند  تمام    و کند. 

  یدرها رو  ت یشب، وضع  ایروز    ت یوضع  ،یتیامن  تیبت، وضعرطو

  ی برا  TFT LED 128×128شود.    یداده م  شیصفحه نما  کی

 شود:   یاطالعات استفاده م  شینما

 
 نو یبه برد آردو LED(:  نحوه اتصال 3-)جدول

Arduino Pins TFT LED Pins 
5v VCC 

GND GND 

D8 A0 

D9 RST 

D10 CS 

D11 SDA 

D13 SCK 

3.3v LED 

 

 نترنتیا قی ارتباط با خانه از طر-2-8

پلت فرم   ک یاست.    ستمیبخش هوشمند س  نویآردو  کروکنترلریم

  ده یچیپ کیالکترون یهاباز است که در آن نمونه  -متن یکی الکترون

.  [ 12]  اندشده   شیتوسعه و آزما  ،یبا سخت افزار و نرم افزار طراح

  ی با کاربر در تعامل است، سرور  تیوب سا  کی  قیطر از  نویآردو

م  شودیم  جادیا داده ها را در  یکه  ماژول    افتیتواند  از طریق  و 

Wi-Fi ESP8266  م به  شده    نویآردو  کروکنترلریکه  متصل 

 ( 4-. )شکل[13]است( به وب سایت منتقل کند

 
 (: بلوک دیاگرام نحوه ی ارتباط بخش هوشمند و کاربر 4-)شکل

 

کاربر   جادیا  یبرا  کل  یرابط  خانه،  با  ارتباط  هر    یبرا   ییدهایو 

در    HTML  یشود. کدها  یساخته م   HTML  قیقسمت، از طر

افزار ++ نرم    نیا  یایاز مزا  یکیشوند.     ینوشته م  notepadنرم 
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ز است که کمک  ها  برچسب  برجسته کردن  برنامه    یادیافزار  به 

ا  لیدل  نیکند به هم  یم  سینو از  استفاده شده    افزارنرم    نیهم 

 است. 

کال صورت  به  خانه  با  گوش-نتیارتباط  مودم  است،    ن یا  یسرور 

به دستگاه    یدسترس  ی. برا کندیارتباط را به عنوان روتر برقرار م

ا از    IP  کی  دیبا  نترنت،یدر  کرده و سپس به    افتیدر  ISPثابت 

IP  برا شود.  ارسال  موبا  یاسکن شده دستگاه  با    ل یکنترل خانه 

ابت   یماتیتنظ  دیبا شود.  رو  داانجام  فعال    دیبا  لیموبا  یاتصاالت 

با اسپات  نام هات  باشد و رمز عبور    ESP8266  دیشوند. سپس 

 وارد شود. 

IP  تنظ  لیموبا است.    Wi-Fi  ماتیدر  دسترس  در   دیبا  IPدر 

دارند،    یکنترل  یدهایگوگل که کل  یقسمت جستجو  قرار  آن  در 

کل  یگذار یجا شامل  و  المپ    ی برا  دیشود  آشپزخانه،  و  اتاق  فَن 

توان با فشار    یها را م یژگیو  نیاست. همه ا نگیاتاق و درب پارک

کنترل کرد.    یبه راحت  لیموبا  شیصفحه نما  یرو   یدهایدادن کل

هوشمند    یساخته شده از خانه    ی( نمونه  6-( و )شکل5  -)شکل

 ذکر شده است:   یها  یژگیبا و

 
 هوشمند  یساخته شده از خانه  ی(: نمونه 5-)شکل

 
 

 
  یخانه  یساخته شده یاز باال از نمونه  یی(: نما6-)شکل

 هوشمند 

 

 

 

 

 نتایج تجربی   -3
  یژگی هوشمند به همراه و   یخانه    کی  یپروژه با هدف طراح  نیا

قب  یموثر  یها پارامترها  ،یمنیا  لیاز  دما،    رینظ  ییکنترل  نور، 

امن به  تیرطوبت،  و  خانه  انرژ   یساز  نهیدر  و  برق  در    یمصرف 

ا   یخانگ  خچالی اندازه   نیصورت گرفته است.  با  دما و    یریگمهم 

ها  ها و فنرطوبت توسط سنسورها، روشن و خاموش کردن المپ 

تلفن همراه، استفاده از    یصفحه  یرو  دیکل  کیتنها با فشار دادن  

  شود ی طور خودکار توسط فتوسل کنترل مکه به  ییروشنا  ستمیس

کند و    یم  کنترلخانه را    ییشب بودن روشنا   ایروز    صیو با تشخ

افتادن س  امکیارسال پ به کار     ر، یدزدگ  ستمیبه کاربر در صورت 

و    آوردی افراد خانه به ارمغان م   یرا برا  شیبه دست آمده و آسا

EMS  س  یشنهاد یپ به  خچالی  ستمیدر  توان    یساز  نهیامکان 

 کند.   یرا فراهم م  یکیالکتر

و   نگیمورد نظر خانه از جمله درب پارک  یها  دیکل  یکنترل تمام

شده اند و کاربر را از    یصفحه طراح  کیدر    ی.. همگ.و  ییروشنا

متفاوت    یدستگاه ها  یمختلف برا   یهاکنترل -  موتیاستفاده از ر

 کرده است.   ازینیب

 آتی نتیجه گیری و پژوهش های    -4
ا   ی انرژ   تیری مد  ی  نهیو موثر در زم  دیجد  یکرد یمقاله رو  نیدر 

  ی به عالوه    کردیرو  نیاستفاده از ا  .شد  یمعرف  خچالی   ستمیدر س

خانه باعث کاهش مصرف    یکنترل روشنا   یاستفاده از فتوسل برا 

 شود.     یم  یانرژ 

آ انداز  چشم  عنوان  ن  نیتام  یبرا   نده؛یبه  مورد  از    ازیبرق  خانه 

استفاده    یم  یکونیلیس  ی د یخورش  یها   یباتر   ایفتوسل ها   توان 

  ی د یخورش  یپنل ها  یریکارگتوان با استفاده از به   یم  یکرد. حت

بر تام  یدر خانه ها  ن  یکیالکتر  یانرژ   نی هوشمند عالوه    از یمورد 

  ی انرژ   نیتام  یمازاد بر مصرف را وارد چرخه   ید یتول  یخانه، انرژ

 .افتیدست    زیبه درآمد ن  قیطر  نیکرد و از ا
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