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 چکیده

دارای  کنرتلرشود. این  طراحی و ساخته می RGBW دی ئی البرای تنظیم رنگ نوار  این پروژه یک کنرتلردر 

قابلیت اتصال با توان به طور همزمان رنگ نور چهار نوار را تنظیم کرد.  چهار کانال مجزا بوده و لذا می

کند. بنابراین با گوشی موبایل  ق گوشی موبایل را فراهم میاز طری را امکان تغییر تنظیامت کنرتلرفای  وای

هم مد منایش رنگ و نیز سایر تنظیامت کنرتلر را تغییر داد. عالوه بر کنرتل به کمک و توان هم رنگ  می

توان از میان تعداد زیادی  گوشی موبایل، برای هر کانال کلیدی جداگانه تعبیه شده است که به کمک آن می

که در  RTCتعریف شده برای منایش نور، یکی را انتخاب کرد. به کمک یک واحد  ز پیشهای ا حالت

ها را بر اساس آن انجام  ریزی کنرتلر تعبیه شده است، کنرتلر زمان را به طور دقیق در اختیار دارد و برنامه

 گردد. د، فراهم میای که بر روی برد قرار دار  دهد. در زمان قطعی برق تغذیه این واحد از طریق باتری می
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 مقدمه 1

به  تواند یسطح خود م ترین ییننوظهور و در حال گسرتش است که در پا یفناور  یک 1یخانگ یوناتوماس

خانه  یطرا در مح یامیپ یاخانه عمل  اشاره داشته باشد که بدون دخالت صاحب یهمٔه خدمات و محصوالت

آشکارساز دود  یک یا 2دار ساعت شامطه یک یف،تعر ینر ا. بنا بآورند یدرم یشبه منا یا کنند یاجرا م

 3خانٔه هوشمند برند یبهره م یفنون ینکه از چن ییها خانه هستند. یخانگ یوناتوماس یاز ابزارها ییها منونه

 .شوند یم یدهنام یزن

 

 اتوماسیون خانگی 1-1 شکل 

 

 یوناتوماس ی. ابزارهاشود یمحسوب م یخانگ یوناز اتوماس یبخش یزن یخانگ یلدور وسا از راه کنرتل

ها را  عملکرد دستگاه یامتتنظ یامنزل به کار روند  یلخاموش کردن وسا یاروشن  یممکن است برا یخانگ

شوند  یمتنظ یا ممکن است به گونه ینابزارها همچن یندهند. ا ییرتغ شده یینتع یشاز پ یها بر اساس زمان

                                                      

1 Home automation 

2 Alarm clock 

3  Smart home 
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 دهند. ییرخانه تغ یطدر مح آمده یشپ ییراترا با توجه به تغ یزاتکه عملکرد تجه

 

  

 برخی  از کاربردهای اتوماسیون خانگی 2-1 شکل 

 

 یکمنزل است.  یلو وسا ییکنرتل از راه دور روشنا ی،خانگ یوناتوماس یکاربردها ینتر از ساده یکی

که به  یلیو وسا کند یم یرا باز  یستمکه نقش هستٔه س یخانگ رسِور یکاز  یجرا یخانگ یوناتوماس یستمس

 یکهر  یخانگ رسوربا اتصال به  ینرتنتاز راه ا تواند ی. کاربر مگردد یم یلتشک شوند یمتصل م رسور ینا

حتامً به  یستالزم ن رسوری یناتصال به چن یامتصل هستند را کنرتل کند. بر  رسور ینکه به ا یلیاز وسا

که بتوان  شوند یم یطراح یا ها به گونه سامانه یناز ا یاریبس یم،داشته باش یدسرتس یشخص یانهٔ را یک

به  یدسرتس یتکه قابل ای یلههر وس یمانند تلفن همراه و به طور کل یابزار دست یکها را با استفاده از  آن

 ورگر وب را داشته باشد کنرتل کرد.مر  یک یو اجرا ینرتنتا

شود که  تر در این پروژه کنرتلری طراحی می به طور دقیقموضوع این پروژه کنرتل روشنایی منزل است. 

. دهد امکان تنظیم رنگ و شدت و حتی میزان درخشندگی روشنایی منزل را در اختیار کاربر قرار می

راحتی کاربر، هامنند  برایگردد، ولی  ربر فراهم میدسرتسی به کنرتلر از طریق گوشی همراه برای کا

 هایی نیز برای تغییر مد روشنایی در اختیار کاربر قرار داده شده است. های سنّتی، کلید سیستم
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 دوابتدا در بخش در این نوشته جزئیات طراحی این کنرتلر و امکانات آن به طور مفصل بررسی شده است. 

دی چیست و  ئی ال شود که  شود. در این بخش توضیح داده می ت کلی بحث میدر حال 1ها دی ئی در باره ال

ها نام برده شده و به طور مخترص توضیحاتی در  دی ئی ال کند. در ادامه این بخش انواع  چگونه کار می

 شوند و برخی معرفی می RGBW2های  دی ئی های ال ها ارائه خواهد شد. در پایان این بخش، نوار ی آن باره

شود. الزمه درک نحوه  توضیح داده می RGBدر بخش بعد مدل رنگ  گردد. ها مطرح می از کاربردها آن

 ها است. با این مدل رنگ و ترکیب رنگ آشنایی  RGBWهای  دی ئی عملکرد ال

های  گیرد. در این بخش در باره معیار افزار کنرتلر و جزئیات آن مورد بررسی قرار می سخت چهاردر بخش 

فای و ترانزیستورها، توضیح داده  خاب هر کدام از قطعات مورد استفاده، مانند میکروکنرتلر، ماژول وایانت

 شود. های طراحی کنرتلر و امکانات منحرص به فرد آن بیان می در این بخش همچنین چالش خواهد شد.

نحوه تنظیم هر کدام از  در این بخش  شود. ی برنامه میکروکنرتلر به تفصیل بحث می در باره پنجدر بخش 

فاده شده مورد های است ها و سابروتین افزاری به طور جداگانه مطرح خواهد شد و روتین های سخت قسمت

 گردد. بحث واقع می

 

 

 

 

 

                                                      

1  LED 

2  RGBW LED strips 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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