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 دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد الکترونیکي

 

  تحقیقفرم پیشنهاد 
 ی كارشناسي ارشد نامهپايان

 

 هایبررسی رویکردهای کنترلی مبتنی بر منطق فازی در سیستم: به فارسي عنوان تحقیق

 هوشمند های خانه روشنایی

 

         :  نام

 گروه تخصصي:    : نام خانوادگي دانشجو

 : گرايش     : تحصیليرشته 

  : نیمسال ورودی     : سال ورود به مقطع جاری

 

:               نام و نام خانوادگي استاد )اساتید(  نام و نام خانوادگي استاد )اساتید( راهنما

 : مشاور

1-                                                                                             1- 

2-                                                                                             2- 
 

 

 

 .گردد کمیل ميتواحد  اين قسمت توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری     

 

 

 تاريخ دريافت توسط حوزه پژوهشي واحد : 

 

           :                                            تاريخ تصويب در گروه

 

 :                                                                   معاونت پژوهش و فناوریتائید                          يتائید كارشناس پژوهش  
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 به نام خدا 
 

 

 لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.  توجه:

 
 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1
 

:  ..............................شماره دانشجويي: ... خانوادگي......... نام: ............................. نام

........... ................. 

 ....................... وه تخصصي:...................................گرتحصيلي: ..... مقطع: ....................................رشته

 ....................... نيمسال ورودي:.........................د به مقطع جاري: ......................  سال وروگرايش:........

 ................آدرس پستي در تهران...........................................................................................................

 ....................................... تلفن همراه:..........................ثابت محل سكونت: ........ تلفن

 ................................................................. پست الكترونيك:

آدرس پستي در 

 ...................................................................شهرستان:...................................................

 دورنگار:................................................. تلفن ثابت محل سكونت: ...................تلفن محل كار: ...

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما : -2

 تذكرات: 

توانند يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور و دانشجويان يدانشجويان دوره كارشناسي ارشد م -

 .توانند انتخاب نماينددوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور  مي

سوابق تحصيلي، آموزشي و مي باشند، الزم است  مدعودر صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور  -

 كتريد هايرسالههاي كارشناسي ارشد و نامهپايانفهرست  شاملپژوهشي كامل ايشان )رزومه كامل( 

راه به هماند، راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشتهساتيد مدعو، كه ا حال انجامدفاع شده و يا در 

   گردد. )حكم هيأت علمي( ضميمه  و همچنين آخرين حكم كارگزيني مدارك مربوطه

تند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه اساتيد راهنما و مشاور موظف هس -

نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به واحد و حوزه پژوهشي و يا در 

نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم 
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ي گروه تخصص در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير

  خواهد بود.

 

 : اطالعات مربوط به استاد راهنمای اول
 

آخرين مدرک تحصيلي  ........................................... نام و نام خانوادگي :
دانشگاهي

حوزوي
  :..........................  

 ...................( : رتبه دانشگاهي )مرتبه علمي........... .تخصص جنبي : ..................: ............تخصص اصلي

سنوات تدريس 
كارشناسي ارشد

دكتري
شغل و سمت فعلي :   ....................: ........... 

.............................................. 

  آدرس محل كار:

 ................ دورنگار:  ........................... محل كار:..... ........... تلفن همراه:  ................... : منزلتلفن 

  : (Email) پست الكترونيك
 

 نحوه همكاري با واحد الكترونيكي :

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 

 هاي كارشناسي ارشد راهنمائي شدهنامهتعداد پايان

 ساير دانشگاهها : گاه آزاد اسالمي :        مجموعه دانش  الكترونيكي :واحد 
 

 هاي دكتري راهنمائي شدهتعداد رساله

  :ساير دانشگاهها    :          دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه 
 

 هاي كارشناسي ارشد در دست راهنمائينامهتعداد پايان

  :ا هساير دانشگاه       :           دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه   واحد الكترونيكي :
 

 هاي دكتري در دست راهنمائيتعداد رساله

  :ساير دانشگاهها                 :   دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه  
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 اطالعات مربوط به استاد راهنمای دوم :

........... آخرين مدرک تحصيلي ............نام و نام خانوادگي : ..........
دانشگاهي

حوزوي
 ........................................ 

 ........................... رتبه دانشگاهي )مرتبه علمي(: : ......................... تخصص جنبي: ..........تخصص اصلي

سنوات تدريس 
كارشناسي ارشد

دكتري
 ..............................................لي : .................................... شغل و سمت فع 

 ..........................................................................................................................آدرس محل كار:

...............محل . تلفن همراه:......................منزل:........تلفن 

 كار:................................دورنگار:................

 : .............................................................. (Email) پست الكترونيك

 

 نحوه همكاري با واحد الكترونيكي :

 مدعو  تنيمه وق  تمام وقت

 

 هاي كارشناسي ارشد راهنمائي شدهنامهتعداد پايان

 ساير دانشگاهها :     گاه آزاد اسالمي :         مجموعه دانش  واحد الكترونيكي :

 

 هاي دكتري راهنمائي شدهتعداد رساله

  :ساير دانشگاهها   :          دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه 

 

 كارشناسي ارشد در دست راهنمائيهاي نامهتعداد پايان

  :ا هساير دانشگاه    :           دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه   واحد الكترونيكي :

 

 هاي دكتري در دست راهنمائيتعداد رساله

  :ساير دانشگاهها                     :   دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه  
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 اطالعات مربوط به اساتيد مشاور:   -3

 

 استاد مشاور اول :

........................... آخرين مدرک تحصيلي نام و نام خانوادگي : ...
دانشگاهي

حوزوي
 ............................................. 

 ................( : ....مرتبه علميدانشگاهي ).... رتبه ........ تخصص جنبي : ..............ص اصلي : .............تخص

سنوات تدريس 
كارشناسي ارشد

دكتري
 ..................................................................... شغل و سمت فعلي : ............. 

آدرس محل 

 ...................................................................................................................................كار:

منزل:......................... تلفن همراه:..........................محل تلفن 

 كار:...........................دورنگار:................

 ..............................................................:  (Email) پست الكترونيك
 

 نحوه همكاري با واحد الكترونيكي :

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 استاد مشاوردوم :

نام و نام خانوادگي : .................................. آخرين مدرک تحصيلي 
دانشگاهي

حوزوي
 .......................................... 

 ..................( : .................. رتبه دانشگاهي )مرتبه علميتخصص اصلي : ..................... تخصص جنبي : ..

سنوات تدريس 
كارشناسي ارشد

دكتري
..................... شغل و سمت فعلي : ............ 

..................................................                        

آدرس محل 

 ...................................................................................................................................كار:
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منزل:......................... تلفن همراه:..........................محل تلفن 

 ار:...........................دورنگار:................ك

 : .............................................................. (Email) پست الكترونيك

 

 نحوه همكاري با واحد الكترونيكي :

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 نامه:اطالعات مربوط به پايان  -4

 

 تحقيق عنوان  -الف

 :عنوان به زبان فارسي -1

بر  مندهوش های خانهجهت مدیریت  روشنایی هایبررسی رویکردهای کنترلی مبتنی بر منطق فازی در سیستم

 اساس استانداردهای روشنایی کشورها

 عنوان به زبان انگليسي/ )آلماني، فرانسه، عربي( : -3

Analysis of  fuzzy logic-based control approaches in lighting systems 

to smart homes management based on countries lighting  standards. 
 

ه زبان نامه خود را بفرانسه و عربي مجازند عنوان پايانهاي زبان آلماني،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.  مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه

...........................................................................................................................................................

... 

...........................................................................................................................................................

... 
 

 نامه: تعداد واحد پايان –ب 

 

مجهول و مبهم،  هايبه طور كلي )شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه اساسي تحقيق بيان مسأله -ج

 طه و منظور از تحقيق( :بيان متغيرهاي مربو
ارهای دهی و یا تنظیم رفتهاست که بمنظور مدیریت، نظارت، جهتای از دستگاهیک سیستم کنترلی دستگاه و یا مجموعه

ای جموعهروند. این سیستم کنترلی ترکیبی است از مهای تابعه و یا وابسته به آنها در محیط بکار میها و سیستمسایر دستگاه
داشتن مختلف)الکترونیکی، مکانیکی، گرمایی و... ( است که در کنار یکدیگر و با تعامل باهمدیگر با هدف نزدیک نگهاز اجزاء 
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های های اخیر سیستمنمایند. در سالواقعی سیستم به کارایی مطلوب آن در حالت استاندارد فعالیت می 1حداکثری کارایی
توان مواردی چون ظهور اند؛ اهم دالیل این مهم نیز را میفاده قرار گرفتههای مختلفی مورد توجه و استکنترلی در حوزه

های کامپیوتری و فناوری اطالعات، های کنترلی)همچون فناوری سیستمی سیستمهای مدرن و جدید در عرصهفناوری
 ها در جهت استفاده بهینه ونها و انسای سازمانسیم، موبایل و ...( و همچنین افزایش انگیزهشبکه های ارتباطی مدرن بی

حداکثری از منابع موجود و دستیابی به عملکردی با کارایی قابل قبول است. از طرف دیگر این موضوع سبب شده است که 
ای گسترش یابد که تقریبا در حال فراگیری در کاربردهای مختلف اغلب گونه های کنترلی بهی استفاده از سیستمدامنه

یک سیستم   Neilهای ایمنی و... باشد.های گرمایشی/سرمایشی، خودروسازی، سیستمترافیک، سیستمها همچون حوزه
 دهی یک پیکربندی از سیستم که دارای قابلیت انجامکنترلی را یک بستر ارتباطی/تعاملی میان اجزاء آن و با هدف شکل

زم های کنترلی الای که در ارتباط با این سیستمتهداند. در اینجا نکهای مختلف است میموردانتظار در موقعیت 2واکنش
 های کنترلی است؛ خودکارسازی سببی حداکثرسازی خودکار بودن عملکرد این سیستماست ذکر شود تاکید بر مسئله

تن یافهای زمانی/مکانی و دستهایی همچون حذف محدودیتحداقل شدن درگیری عوامل انسانی شده و ضمن داشتن مزیت
 [1]سازی خطاهای ناشی از عوامل انسانی خواهد گردید.ایی باالتر، سبب حداقلبه کار

های در های کنترلی مورد تمرکز قرار خواهد گرفت، استفاده از این سیستمای که در ارتباط سیستمدر این تحقیق حوزه
این موضوع خود در راستای اهداف   آنها خواهد بود. 3روشنایی ی کاربردهای خانگی و بصورت خاص بر روی سیستمحوزه

منابع در دسترس   ای هوشمندانه ازشود بگونهگیرد که درآنها سعی میقرار می 4شمندهای هوسطح باالتر طراحی خانه

روشنایی به پاسخگویی به نیازهای کنترلی تجهیزات  5هایگراستفاده شده و هدررفت منابع مختلف حداقل شود. کنترل

نایی مطلوب ختلف ضمن آنکه بتوانند روشهای مالکترونیکی سعی دارند با تنظیم و کنترل روشنایی با توجه به زمان و موقعیت
د. ی کلی سیستم روشنایی را تا حد امکان حداقل سازنرا تامین نمایند در نهایت بتواتند با بهینه سازی مصرف انرژی، هزینه

 6سازی نیازهای کاربران در ساعات اوج مصرفهای کنترلی روشنایی رویکردی مهم در کاهش مصرف انرژی و متعادلسیستم

های کنترلی روشنایی عملگرهای ساختمانی هستند که مجهز به ابزار مدیریت توان گفت سیستمبه عبارتی می .روندمار میبش
کنترلی متفاوتی را بمنظور کاهش زمان  7ها راهبردهایانرژی و روشنایی مورد استفاده در ساختمان هستند. این سیستم

گیرند و بصورت خودکار و با حداقل سازی دخالت عامل انسانی به تنظیم میهای مختلف را بکار روشنایی هدررفته در مکان
پردازند؛ و اینکار را با در نظر گرفتن عوامل و معیارهایی همچون میزان مورد نیاز برای آن موقعیت می  8ی روشناییدرجه

شده بر سیستم اری روشنایی تحمیلج 10، تغییرات وابسته به زمان در تجهیزات روشنایی و میزان بار 9نور و روشنایی روز
 دهند.می روشنایی انجام

ای از حسگرهای که های هوشمند رویکرد کامپیوتری نمودن آنهاست؛ مجموعهرویکرد استاندارد در طراحی و ایجاد خانه
 کامپیوترها ابزارهاییکنند. های مختلف موجود در یک خانه را گردآوری میها را از زمان، مکان و وضعیتانواع مختلفی از داده

های گردآوری شده و سپس تعیین رویدادهای واکنشی با قدرت محاسباتی هستند که در جهت پردزاش و تحلیل این داده
نترلی ی مکانیزم کو پس از تعیین رویداد واکنشی، بوسیله گیرند. در ادامهمتناسب با هر وضعیت مورد استفاده قرار می

ین شود. به عنوان یک مثال ساده از ابرای سیستم کنترلی اقدام مناسب جهت انجام فعال می مشخص و از پیش تعریف شده
توان به روشن شدن المپ یک اتاق پس از باز شدن درب اتاق و وارد شدن فرد به داخل اتاق  اشاره نمونه از این فرایند می

                                                 
1 Performance 
2 Response 
3 Lighting System 
4 Smart Homes 
5 Controllers 
6 Peak 
7 Strategies 
8 Level of  Lighting/Illumination 
9 Day Light 

10 Load 
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بردهای های مختلفی از خانه و در کارتوان در قسمتلی میتر کنترهای پیچیدهی این مثال و بسط آن به فرایندکرد. با توسعه
 ی هوشمند استفاده نمود.های کنترلی در محیط یک خانهمختلف از سیستم

ی هوشمند حدود دو دهه است که مورد توجه محققان قرار دارد. به عنوان یکی پیشتازان فعالیت در این عرصه هابحث خانه

اشاره کرد. پس از این  MITسازی اتاق هوشمند در آزمایشگاه رسانه دانشگاه ی پیادهدر زمینهشده توان به کارهای انجاممی
ی جوانب مختلف هوشمندسازی در فضای یک خانه پرداخته و کاربردهای زیادی را برای آن متصور نیز محققان به  توسعه

 توان آنها را درهای هوشمند وجود دارد که میاز خانه اند. در حال حاضر انواع مختلفیشده و به تحقیق پیرامون آنها پرداخته
ی سازی خدمات به افراد ساکن در خانه بواسطهی اول هدف فراهمبندی نمود. در دستهی کلی دستهقالب سه نوع دسته

ای هوشمندی هباشد. چنین خانههای آنها و یا کشف اطالعاتی در ارتباط با شرایط سالمتی آنها میکشف و شناسایی فعالیت
ی دسته کنند. درهای افراد ساکن درآنها پشتیبانی مینمایند که از فعالیتآوری اطالعات عمل میبه عنوان یک بستر جمع

تواند سطوح مختلفی از تصویر تا تجربه را باشد که میی هوشمند میای از خانهسازی و بازیابی چندرسانهدوم هدف ذخیره
ها از محیط و شرایط موجود در یک خانه و آوری دادهاست که در آن پس از جمع 1نوع نظارتی ی سومشود. دستهشامل می

شود و بدین واسطه خانه و یا صاحبان خانه از وقوع یک رویداد تحلیل وضعیت موجود، یکسری هشدارها را تولید خواهد می
مچون سرقت از خانه و یا هدر رفتن انرژی را شامل تواند موارد مختلفی هشوند. این رویداد نامناسب مینامناسب مطلع می

باشد که در آنها با فرایند نظارت بر عملکرد تجهیزات های هوشمند از نوع سوم میشود. در این تحقیق تمرکز بر روی خانه
 . [2]و منابع روشنایی سعی در مصرف بهینه منابع و جلوگیری از هدررفتن آنهاست 

های اخیر در حوزه ی فناوری اطالعات کامپیوتر، الکترونیک، حسگر و سایر ملزومات مورد نیاز برای پیاده سازی با پیشرفت
ایی ل قبول و با کاری قابهای کوچک و با هزینهی هوشمند در اندازهیک بستر کنترلی هوشمند، طراحی و ساخت یک خانه

سازی هوش و ادراک مناسبی از محیط برای مناسب ممکن شده است. چالشی که در این عرصه با آن روبرو هستیم فراهم
ا حسگرهای بینی دارد و لذیافته و غیرقابل پیشدانیم رفتار انسانی قالبی غیرساختاتخاذ تصمیمات کاراست. از طرفی می

ها و توان با انجام برخی مدلسازیچنین رفتارهایی مورد نیاز  خواهد بود؛ هرچند که میمتفاوت و متنوعی برای درک 
 .چالش دیگری که در [2] های هوشمند متصور شدهای کنترلی در خانهها عملکرد قابل قیولی را برای سیستمسازیساده

 گرهای روشنایی موجود نیازمندیهای روشناییهای کنترلی روشنایی وجود دارد  آن است که اغلب کنترلارتباط با سیستم
گرهای منطق گیرد استفاده از کنترلگیرند. یکی از راهکاری که در این راستا مورد استفاده قرار میمتغیربازمان را درنظر نمی

ی آن با وضعیت مطلوب و در نهایت اتخاذ یک تصمیم ی روشنایی موجود و مقایسهفازی است که به بررسی میزان درجه
 . [3]پردازندمی

های کنترلی از رویکردهای مختلفی برای دریافت اطالعات، سنجش موقعیت و چگونگی همانگونه که اشاره شد در سیستم
کرد فازی های کنترلی رویشود. یکی از رویکردهای پرکاربرد و رایج در سیستمالعمل استفاده میگیری و انجام عکستصمیم

و کاربردهای هوش مصنوعی مورد استفاده  3های خبرهشکلی از منطق است که در سیستماست. منطق فازی  2و منطق فازی
میالدی در دانشگاه برکلی  1965زاده  و در سال این نوع از منطق برای نخستین بار توسط پروفسور لطفی  گیرد.قرار می

دار است. نتی از عمومیت بیشتری برخورکالیفوریا  معرفی گردید. منطق فازی نسبت به سایر رویکردهای منطقی مرسوم و س
توان در داشتن نگرش حل یک مسئله پیچیده در قالب یک فضای جستجو و همچنین عامل اصلی این عمومیت بیشتر را می

عامل ای را برای توسعه ابزارهای جدید،  تپاسخ و کنترل دانست. این نوع منطق پایه-گیری بر مبنای وضعیت سوالتصمیم
توان به مواردی همچون ای از این ابزارها میبه عنوان نمونهدر اینجا   ارائه کرد. 5و همچنین نمایش دانش 4طبیعیبا زبان 

 [4]تئوری عدم قطعیت،  تئوری احتمال مبتنی بر ادراک و تئوری قابلیت تعریف سلسله مراتبی اشاره نمود.

                                                 
1 urveillanceS 
2 Fuzzy Logic 
3 Expert Systems 
4 Natural Language 
5 Knowledge Representation 
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راهی برای برقراری ارتباط میان فرایندهای ذاتا آنوالگ و دنیای دیجیتال کامپیوتر ایجاد نموده  توان گفت منطق فازیمی
دارای همپوشانی ها تقسیم نماییم؛ این حالت 1هاای از حالتتوانیم مقادیر عددی پیوسته را به محدودهاست. در منطق فازی می

با استفاده از توابع عضویت دارای   ( تعریف نماییم.2MFتوانیم آنها را با استفاده از توابع عضویت)و فازی هستند و می
کند و بجای آن بصورت  تدریجی مقدار آن در یک تابع همپوشانی، حالت یک متغیر ورودی بصورت ناگهانی تغییر نمی

شود؛ یک آغاز می 3سازیو به  افزایش می رود. کنترل فرایندها با استفاده از فرایند فازیعضویت کاهش و در تابعی دیگر ر
شود. به عنوان ی عضویت است تبدیل میای فازی که در آن هر تابع عضویت دارای یک درجهمقدار ورودی به مجموعه

روشن تاریک، نیمهآن مقادیر فازی بصورت ی فازی که در تواند به یک مجموعهیک مثال متغیر ورودی میزان نور اتاق می
تواند برای تمامی متغیرهای ورودی می هستند. این سیستم 0و  0.3، 0.7ی عضویت بوده و بترتیب دارای درجه و روشن

ند گیرد. این فرایمنطق فازی مورد استفاده قرار میسازی در فرایند استدالل مبتنی بر اعمال می شود و پس از فازی

ر شوند. یک ترکیب از تمام مقادیای از قوانین است که بصورت شرطی تعریف میو استنتاج بر مبنای مجموعه استدالل
گیرد، قوانین مرتبط با آن زمینه را ای که در آن قرار میکند؛  سیستم در هر زمینه)محتوا( را تعریف می4ورودی یک زمینه

ی فازی نمایند که بمنظور ایجاد یک مجموعهوجی بصورت فازی تولید مینماید. تمامی قوانین فازی مقادیر خرفراخوانی می
ها را ونشود تا بتوان برخی قانشوند. سپس یک وزن به هر قانون منتسب میبرای هر متغیر خروجی با یکدیگر ترکیب می

شود(. در نهایت و در گام میدرنظر گرفته  1تا  0ی نسبت به سایر قوانین برتری بخشید)وزن موثر بودن هر قانون در بازه

های فازی بدست آمده از مراحل پیشین مقادیر هر یک از متغیرهای ، با استفاده ازمجموعه5سازی معکوسفازی

 .  [5]شوند خروجی محاسبه می

ر توان به استفاده گسترده دهای مختلفی مورد تجربه قرار گرفته است. به عنوان نمونه میاستفاده از منطق فازی در حوزه
ت ی اصلی در کاربردهای منطق فازی در این موضوع اسایدههای پشتیبان تصمیم اشاره کرد. های کنترلی و سیستمسیستم

هایی که با توجه به ادراکات/مشاهدات خود از محیط اطراف خود که یک فرد/سیستم قادر خواهد بود در شرایط و موقعیت
د ، بتواندانش دقیق و کاملی را پیرامون آن در اختیار ندارد، و به عبارتی دانش وی ناکامل و با عدم قطعیت روبروست

های و رویکردهای کامپیوتری موجود نیازمند به اطالعات دقیق و قطعی در گیری نماید؛ در حالیکه سایر الگوریتمتصمیم
وجه به توان با تی آن میتوان گفت منطق فازی ابزاری است که بواسطههای خود هستند. به دیگر سخن، میگیریتصمیم

های دانشی( به توصیف و نمایش محیط و شرایط حکمفرما بر با وجود محدودیت اطالعات و دانش موجود و دردسترس )و
 گیری نمود.آن پرداخت و تصمیم

توان ا میگر رای که در آن کنترلهای کنترلی است بگونهاثبات شده است که منطق فازی یک ابزار قدرتمند  در سیستم
هایی بسیاری وجود دارد که محققان را تعریف نمود. انگیزه  6آنگاه -گونه به شکل اگرای از قوانین فازیبوسیله ی مجموعه

و استفاده از منطق فازی همگام با رشد علوم کامپیوتری و فناوری اطالعات و توانایی حل مسئله با اطالعات  به توسعه
بصورت  منطق توانسته استدهد که این نوع های تجربی نیز نشان میسازیناکامل ترغیب نموده است. نتایج حاصل از پیاده

رسانی و های آبهای ایمنی، سیستمهای ترافیکی، سیستمهای مختلف چون دوربینکارآمدی در سیستم های کنترلی حوزه
تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای گر فازی میدهد که کنترل... عمل نماید. همچنین تحقیقات محققان نشان می

( مورد استفاده قرار گیرد و بر اساس 7PIDمشتق)-گرهای متناسب با انتگرالی همچون کنترلهای کنترلی سنتالگوریتم
پذیری، قابلیت انجام واکنش سریع در زمان مقتضی، طراحی ساده و کارایی مناسب بر آنها برتری معیارهایی چون انعطاف

 یابد.

                                                 
1 State 
2 Membership Function 
3 Fuzzificiation 
4 Context 
5 Defuzzification 
6 then-If 
7 derivative controller-integral-A proportional 
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مصرف، مورد استفاده قرار روشنایی بیسازی خودکار منابع یک سیستم کنترل روشنایی خودکار بمنظور خاموش
های ها  و موقعیتسازی منابع روشنایی در زمانی روشن و خاموشهای کنترل روشنایی خودکار بوسیلهگیرد.سیستممی

ی روشنایی منبع روشنایی بر اساس وضعیت عوامل خارجی پیرامون آن منبع سبب مختلف و همچنین کاهش)تعدیل( درجه
های های مرسوم طراحی کنترل از مدلروش و افزایش طول عمر تجهیزات روشنایی خواهند گردید. کاهش مصرف انرژی

صیف گیرند. کنترل فازی به مفهوم کنترل با نگاه تومی گر های خود بهرههای کنترلی و کنترلریاضی برای توسعه سیستم
ادگی قابل اعمال و استفاده است چراکه از ساختار زبانی نگاه دارد. منطق فازی معمولی در صنعت و کاربردهای صنعتی بس

ای برخوردار است و طراحی آن فرایند پیچیده و هزینه بری نیست. بر  اساس مطالعات منطق فازی، کنترل کنترلی ساده
گر تری برخوردار است. بمنظور کنترل در کنترل( نسبت به کنترل منطق فازی از عملکرد مناسب1منطق فازی پویا)وفقی

 توان به تنظیم تایع عضویت، تنظیم ضریب مقیاسچندین فناوری فازی پویا پیشنهاد شده است که به عنوان نمونه می
 اشاره کرد. 2ورودی/خروجی و تنظیم قوانین توصیفی

میان رویکردهای کنترلی بر مبنای منطق فازی و رویکردهای کنتر لی مرسوم تفاوت اساسی وجود دارد؛ رویکردهای 
احی گر نیز بر اساس همین مدل طرکنند و کنترلمرسوم فعالیت خود را با یک مدل ریاضی از فرایندها شروع میکنترلی 

و تجارب  3بر منطق فازی با استفاده از یکسری رویکردهای اکتشافی های کنترلی مبتنیشوند. در سیستم می

یز با گرها ننمایند و کنترلخود را آغاز می شوند، فعالیتآنگاه بیان می -، که بصورت قوانین فازی اگر انسانی

شوند. در برخی مسائل دنیای واقعی که مدل این قوانین طراحی می 4گذاریاستفاده از ماهیت ترکیبی/هم

ای برای کنترل فرایندها ممکن است وجود نداشته باشد و یا داشتن آن ممکن است از منظر توان ریاضی

تواند موثرتر یک سیستم بر مبنای قوانین تجربی می  بر باشد،بسیار هزینهی کامپیوتری 5پردازشی و حافظه

 [6]عمل نماید که رویکردهای مبتنی بر منطق فازی بهترین انتخاب هستند.

 

انجام تحقيق شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به  ضرورتاهميت و  -د

موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي كه 

 گيرد :در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي
 های پیش روید بحث منابع محدود به عنوان یکی از چالشهای مختلف پروپوزال نیز اشاره گردیهمانگونه که در بخش

ی بکارگیری فناوریهای جدید و مختلف از منابع بصورت بهینه استفاده  شود تا بتوان بواسطهبشر قرار دارد؛ از اینرو تالش می
دهای ی دانست. رویکرهای کنترلتوان سیستمگردید. در این رابطه یکی از موارد پرکاربرد در مدیریت مصرف منابع را می

کنترلی غالبا از مدلهای ریاضی برای مدلسازی فرایندها، متغیرها و وضعیت های مختلف استفاده نموده و  هایسیستم
 استا، استفاده از رویکردهای کنترلیدهند. رویکرد دیگر در این رگیری را بر اساس همین مدلهای ریاضی انجام میتصمیم

های که در سایر بخش ها برای آن معرفی گردید به عنوان یک مبتنی بر منطق فازی است؛ این رویکرد با دارا بودن ویژگی 
 تواند در شرایطی که با دانش ناکامل و غیرقطعی از محیطهای کنترلی مطرح است چراکه میگزینه مناسب در توسعه سیستم

 هستیم نیز بتوان فرایندهای کنترلی را انجام و به تصمیم گیری پرداخت. روبرو
 

مرور ادبيات و سوابق مربوطه )بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور پيرامون  -ه

 موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق( :

                                                 
1 Adaptive 
2 Linguistic Rules 
3 Heuristic 
4 Synthesize 
5 Memory 
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ابلیت های کنترل خودکار با قهای مدیریت ساختمان،  سیستمهای سیستمبه دستهتوان سیستم کنترل روشنایی را می
های کنترلی خودکار بدون قابلیت روشن/خاموش سازی منبع نور و کنترل دستی روشن/خاموش سازی منبع نور  و سیستم

ن های موجود در ایناوریبندی نمود. اما آنچه که مشهود است آنست که علیرغم کارایی مناسب و بصرفه بودن، فتقسیم
مورد ارزیابی قرار گرفته  [7]اند. یکی از دالیل این موضوع که در مرجع سازی عملی قرار نگرفتهزمینه به خوبی مورد پیاده

اند. موضوع دیگری که در اینجا بایستی سازی این نوع فناوری مشکل داشتهاز کاربران در فهم پیاده % 21است آن است که 
نطق های کنترلی و ماشاره شود آنست که علیرغم انجام حجم زیادی از مطالعات و تحقیقات آکادمیک در ارتباط با سیستم

های کنترلی روشنایی بر اساس استانداردهای روشنایی خاص هر کشور بسیار اندک االت در ارتباط با سیستمفازی، تعداد مق
ی مصرف انرژی در ی محاسبهاست که در آن یکسری مالحظات برای نحوهیک رویکرد نظری معرفی شده [8]است. در 

 ت.ت متحده درنظر گرفته شده اسروشنایی یک ساختمان بر اساس دو استاندارد تعریف شده در آلمان و ایاال طراحی سیستم
مند های هوشهای روشنایی خانهی استفاده از منطق فازی در کنترل سیستمشده در زمینهدر ادامه به بررسی کارهای انجام

 پردازیم.می
سیستم کنترل روشنایی ساختمان مبتنی بر منطق فازی معرفی گردیده است. نویسنده معتقد است یک  [10. 9]در مرجع 

 دهد. لذا کنترل چگونگی مصرفدرصد از انرژی مصرف شده در یک ساختمان را انرژی الکتریکی تشکیل می 50-25تقریبا 
ایی یک سیستم کنترلی خودکار برای سیستم روشنهای زیادی را بدنبال داشته باشد. در اینجا تواند مزیتاین نوع انرژی می

گر منطق فازی توسعه داده شده است. سیستم منطق فازی توسعه یافته در اینجا  دارای دو تابع اتاق با استفاده از کنترل
 ی برایگرهای فازعضویت است که یکی برای ورودی و دیگری برای خروجی در نظر گرفته شده است. با استفاده از کنترل

توان در جهت مدیریت چگونگی مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان گام برداشت. متغیرهای کنترل منابع روشنایی می
این سیستم کنترل روشنایی مبتنی بر منطق فازی را  میزان نور داخل ساختمان، میزان نور ناشی از خارج ساختمان  1ورودی

نیز عبارتست از میزان نور موردنیاز بمنظور دستیابی به  2تغیر خروجیو میزان بار تحمیل شده بر سیستم روشنایی است. م
های روشن مورد نیاز در خانه بیان توان بر اساس مواردی همچون تعداد المپیک روشنایی استاندارد. این میزان نور را می

دهد شان میاندارد ملی اندونزی نسازی این سیستم کنترلی با منطق فازی و مقایسه نتایج با استکرد. نتایج حاصل از پیاده
 که این رویکرد توانسته است به میزان قابل توجهی میزان مصرف انرژی را کاهش دهد.

ن سیستم ی ایاست. هدف از توسعه دهسیستم کنترل روشنایی نور روز با استفاده از منطق فازی توسعه داده ش [11]در مرجع 
ساختمان است. روشنایی داخلی و میزان کارایی استفاده از نور  3ی حداکثری از میزان نور روز برای روشنایی داخلیاستفاده

نسبت به تغییرات پویای روشنایی ساختمان با استفاده از  4واقعی-خورشید مورد تحلیل قرار گفته است. کنترل واکنش زمان
 منطق فازی مورد بررسی قرار گرفته است.

گر برای سیستم روشنایی داخلی یک خانه بر اساس میزان نور روز پرداخته شده است. به طراحی یک کنترل [6]در مرجع 
مایند در تنظیم نی کنترل کالسیک که بر اساس کاهش میزان نور پیوسته فعالیت میهانویسنده معتقد است که سیستم

کارایی خود با توجه به تغییرات سریع در نور روز دچار برخی مشکالت هستند؛ نور روز منبع پویایی از نور است و تغییرات 
شرایط جوی است. لذا استفاده از  ناشی از میزان نور وابسته به معیارهایی هممچون فصل، مکان، عرض جغرافیایی و

رویکردهای فازی را در اینجا نسبت به رویکردهای مدلسازی ریاضی مرسوم مناسب دانسته و از آن برای مقابله با مشکالت 
ی اشاره شده بهره گرفته است. همچنین به بررسی قوانین تولید شده از این سیستم کنترل منطق فازی و تاثیر آن بر درجه

گرهای فازی مورد استفاده در اینجا از لحاظ مفهومی ساده طراحی در ساعات مختلف پرداخته شده است. کنترلروشنایی 
 ها(ها )مانند سوئیچشده و دارای سه گام اصلی ورودی، پردازش و خروجی است در گام اول، اطالعات حسگرها و سایر ورودی

هریک  ای را براینین مناسب با هر شرایط فراخوانی شده و نتیجهشوند. در گام پردازش قوابه توابع عضویت و نگاشت می
ک مقدار شوند. سرانجام در گام سوم و آخر، نتایج ترکیبی به ینماید و سپس نتایج بدست آمده با یکدیگر ترکیب میتولید می

                                                 
1 Input Variables 
2 Output Variable 
3 Indoor 
4 Real time 
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، صحت ه شده با منطق فازیسازی عملی رویکرد اشارشوند. نتایج بدست آمده از پیادهخروجی کنترلی مشخص بازگردانده می
 دهد.سازی مصرف انرژی نشان میو کارآمدی آن را در بهینه

پرداخته شده  1کارا-ها و منابع روشنایی مدرن بمنظور برقراری یک سیستم روشنایی انرژیبه بررسی کنترل [12]در مرجع 
و یک کاربرد الگوریتم کنترل هوشمند نیز توسعه داده شده است. نویسنده معتقد است استفاده بهینه از منابع انرژی مختلف 

برای کشورها ضمن عملی اخالقی بودن، به عنوان  ترو جلوگیری از هدررفتن آنها نه تنها برای افراد بلکه در سطح وسیع
فاده های مورد استیک ضرورت در حال مطرح شدن است. انرژی الکتریکی منابع روشنایی به عنوان یکی از مهمترین انرژی

ها اختمانسبشر تبدیل شده است و لدا بایستی با استفاده از رویکردهای کنترلی مناسب نسبت به استفاده بهینه از این انرژی در 
اده از گرهای مبتنی بر منطق فازی استفاده شده است. با استفگام برداشت. در اینجا برای سیستم کنترلی روشنایی از کنترل

ت به توان نسبی یکسری حسگرها در محیط و اطالعات بدست آمده از آنها ناشی ازچگونگی نور موجود در محیط، میتعبیه
 ی انرژی جلوگیری نمود.رویهقدام و از مصرف بیمورد احذف منابع روشنایی بی

ی های کنترلی سنتی در خودکارسازی امور یک خانههای منطق فازی در مقایسه با سیستمهای کنترلمزیت [13]در مرجع 
ای اشاره دارد که در آن از منابع انرژی بصورت کارآمد و موثر جا به خانهی سبز در ایناست. مفهوم خانهمعرفی شده 2سبز

تواند مورد کنترل و نظارت قرار گیرد.  برای شود. دما، وضعیت جوی، نور و رطوبت از نمونه مواردی است که میاستفاده می
نترلی است که استفاده از رویکردهای ک این منظور، مشابه دالیلی که در قبل نیز بیان گردید نویسنده این مرجع نیز معتقد

تواند چندان مناسب باشد؛ و لذا  استفاده از رویکردهای کنترلی اند نمیهای ریاضی توسعه یافتهمرسوم که بر مبنای مدل
داند؛ از جمله دالیل برتری منطق فازی مطرح شده عبارتند از : نخست آنکه ای مناسب میمبتنی بر منظق فازی را گزینه

دارد. دوم آنکه در این نوع منطق محدود به استفاده از پارامترهای  3منطق فازی با بسیاری از کاربردهای صنعتی سازگاری
کنترلی دقیق و دانش کامل نخواهیم بود و این موضوع خود سبب توسعه بیشتر این منطق و توانایی استفاده از آن را در 

ر نیز آنکه در این نوع منطق از دانش تجربی فرد خبره در عملکرد سیستم با های بیشتری ممکن ساخته است. مورد آخحوزه
 گونه که دانش فرد خبره در آنها گنجانده شده است استفاده می شود.استفاده از تدوین یکسری قوانین فازی

های هوشمند و جوانب مختلف آن پرداخته است. در اینجا مروری بر آخرین ای طراحی و ساخت خانهبه بررسی فض [2]مرجع 
های هوشمند پرداخته شده و از منظرهای مختلف تحلیل بر ی خانهتجربی بدست آمده در زمینه -دستاوردهای تحقیقاتی

تر و فناوری اطالعات که قابل استفاده در های کامپیونخست به بررسی قابلیتی روی آنها انجام شده است؛ در جنبه
ای)مبتنی بر صدا، تصویر( را تواند جوانب مخالف چندرسانهها میهای هوشمند هستند اشاره شده است؛ این قابلیتخانه

منی، های ایهای هوشمند همچون سیستمی دوم مورد بررسی به بررسی کاربردهای قابل استفاده در خانهدربرگیرد. در جنبه
ی آخر نیز به بررسی کارا اشاره شده است. در زیرجنبه-های انرژیهای مراقبت از سالمندان/کودکان و سیستمسیستم

های های هوشمند پرداخته شده است. در ادامه و بر اساس جوانب اشاره شده خانهدر خانه 4جامحورکاربردهای محاسبات همه
 اند.و مورد بررسی قرار گرفته بندی شدههوشمند طبقه

های هوشمند معرفی شده است. نویسنده ی خانهکنترل فازی در حوزه 6گسترانهپیش و 5رویکردهای انطباقی [5]در مرجع 
ی آن تغییرات در مرزهای دنیای فیزیکی و مجازی است؛ و بالدرنگ و به عنوان نتیجه 7آگاه-به معرفی محاسبات زمینه

امروزه  ه مطرح هستند. از طرفیهای آیندگسترانه به عنوان یک جایگزین برای محاسبات تعاملی در سیستممحاسبات پیش
 گسترانه در حالنسبت به ترکیب کاربردهای انطباقی و کاربردهای پیش  8محیط-ی  هوشی محققان فعال در زمینهانگیزه

توان به دریافت اطالعات از جوانب مختلف محیط و نتیجتا می 9زمینه-های مختلف شناساییافزایش است. با استفاده از روش

                                                 
1 Energy Efficient 
2 Greenhouse 
3 Adaptable 
4 biquitousU 
5 Adaption 
6 Proactive 
7 Context aware 
8 intelligence-Ambient 
9 recognition -Context 
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های های مناسب در قبال آن شرایط پرداخت. نویسنده معتقد است استفاده از سیستموضعیت آن و انجام واکنششناسایی 
های رین گزینهتگرهای طراحی شده بر اساس این منطق به عنوان یکی از مناسبکنترلی خانه مبتنی بر منطق فازی و کنترل

 رو در این عرصه قرار دارد.پیش

 

 و نوآوري در تحقيق :جنبه جديد بودن  –و 
رشد جمعیت و بدنیال آن افزایش نیاز به منابع مختلف انرژی در عصر حاضر و همچنین افزایش سرعت رو به اتمام روند 

نعتگران محققان و ص این مهم روی بشر آینده است.منابع طبیعی با وجود محدود بودن منابع انرژی ، چالشی قابل تامل پیش
، بهینه و ای کارآمدهایی گام بردارند که با صرف حداقل انرژی بگونهبسمت طراحی و توسعه سیستم است تا را بر آن داشته

توان ی آن میهای کنترلی است که بوسیلهموثر از منابع موجود استفاده نمایند. یکی رویکردهای مهم در این راستا سیستم
 یری نمود.چگونگی میزان مصرف منابع را مدیریت و از اتالف انرژی جلوگ

ی ی امروزی است؛ انگیزههای هوشمند یکی از مباحث پرطرفدار در جامعهبحث خانه مطرح گردیدی که مواردبا توجه به 
های ناوریرشد سریع فاصلی این موضوع را از یکسو نیاز انسان به مصرف بهینه منابع محدود در دسترس وی و از سوی دیگر 

منطق فازی یکی از رویکردهای مناسب برای  فناوری اطالعات و کامپیوتر شکل می دهد.های خودکاری، همچون سیستم
یرد؛ ی هوشمند مورد استفاده قرار گتواند برای مقاصد مختلف در طراحی یک خانههای کنترلی است که میی سیستمتوسعه

ی نترل و مدیریت سیستم روشنایی یک خانهآنچه که در این تحقیق تمرکز بر روی آن قرار دارد استفاده از منطق فازی در ک
؛ گرفته اندسازی های ریاضی برای این منظور بهرهاغلب کارهای انجام شده با رویکردهای غیرفازی از مدل هوشمند است.

م را زگیری مواجه هستیم نیز بتوانیم تدابیر التوان در شرایطی که با عدم قطعیت در تصمیماما با استفاده از منطق فازی می
 اتخاذ و درجهت کنترل هدررفت منابع انرژی گام برداریم.

  :اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرماني، كلي، اهداف ويژه و كاربردي(  -ز
اهداف این تحقیق پاسخگویی به سواالت مطرح شده در انتهای بخش ط میباشد و تمرکز کار بر روی آنها قرار خواهد گرفت؛  

موارد زیر خواهد بود:بصورت کلی پیرامون   

 های کنترلی کدامند؟دالیل استفاده از منطق فازی در سیستم .1

های هوشمند های کنترلی در خانههای خانه های هوشمند کدامند؟ سیستمویژگی .2
 چه جایگاهی دارند؟

با هدف استفاده در مدیریت موجود  رویکردهای کنترلی منطق فازی  بررسی .3
ها، فرصتها و چالشهای پیش روی عایب، محدودیتها، م؛ مزیتروشنایی ساختمان
 این عرصه کدامند؟

 2تحلیل مزایای بدست آمده از رویکردهای قسمت  .4

 

ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شود )به وران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

 عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي( :

 سؤاالت تحقيق :  -ط
توان از قابلیتهای موجود در رویکرد کنترلی فازی بمنظور بهبود مصرف انرژی الکتریکی سیستم روشنایی چگونه می .1

 ساختمان بهره گرفت؟

 های مختلف موثر آن ها در یک  سیستم کنترلی کدامند؟رویکردهای مختلف فازی و جنبه .2

از رویکردهای فازی در سیستم کنترل روشنایی کدامند؟ های معتبر عرضه شده در ارتباط با استفاده استانداردها و مدل .3
 آیا استاندارد و مدل مرجعی در این ارتباط وجود دارد؟



 

14 

 در جهت بهینه سازی مصرفتوان استخراج و سپس را چگونه می های کنترلی درسایر روشهای سیستمدانش موجود در  .4
 د؟روشنایی مورد استفاده قرار دا

 چیست؟ از رویکردهای منطق فازی در کنترل سیستم روشنایی ساختمان دهاستفا  های/محدودیت فواید .5

 ارا هستند؟داستفاده از رویکردهای منطق فازی در سیستم روشنایی خود پتانسیل باالتری در  هاساختمانکدام دسته از  .6

نه قابل ها چگوماناستفاده از رویکردهای منطق فازی در سیستم روشنایی ساخت ارزیابی و سنجش موفقیت و کارآمدی  .7
 ؟شودانجام می

  

 :هاي تحقيقفرضيه  -ي

ها ساختمان کننده انرژیترین منابع مصرفها از اصلیهای روشنایی ساختمان: منابع مورد استفاده در سیستم اول یفرضیه 
 روند.بشمار می

های هوشمند )از جمله انرژی در خانهی  دوم: استفاده از رویکردهای کنترلی در جهت مدیریت و مصرف بهینه یفرضیه
 تواند بسیار تاثیر مثبتی بگذارد.انرژی روشنایی( می

های هوشمند که در آنها سعی می شود از انواع مختلف انرژی بصورت بهینه استفاده شود روز بروز از ی سوم: خانهفرضیه
 گیرند.میبسیار  های کنترلی بهرهشوند، از سیستممحبوبیت بیشتری برخوردار می

 
 های کنترلی است.ترین رویکردهای مورد استفاده در سیستمرویکرد منطق فازی یک از مناسب: چهارم یفرضیه
 هوشمند تمانخ: استفاده از رویکردهای کنترلی مبتنی بر منطق فازی بمنظور کنترل سیستم روشنایی سای پنجمفرضیه

 ان مصرف الکتریکی در ساختمان را بهینه سازد.میزتواند با حداقل سازی اتالف انرژی، می
 :ها و اصطالحات فني و تخصصي ) به صورت مفهومي و عملياتي( تعريف واژه -ک

هایی اشاره دارد که در  آنها با استفاده از بررسی برخی شرایط/متغیرهای ورودی از پیش های کنترلی: به سیستمسیستم
 رد.گیاش مورد مقایسه قرار مینسبت به عملکرد استاندارد/بهینه تعیین شده، چگونگی عملکرد جاری سیستم

شود بصورت بهینه از منابع استفاده ای اشاره دارد که در آن با مدیریت مصرف انرژی سعی میی هوشمند: به خانهخانه
 گردد.

ا نیز دخیل نمود و با توان عدم قطعیت رمنطق فازی: به منطقی اشاره دارد که در آن بر خالف منطق صفر و یک، می
 اطالعات ناکامل نیز به حل مسئله پرداخت.

 

 روش شناسي تحقيق : -5

 

و ، تجهيزات شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل مواد -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك( : مورد استفاده استانداردهاي 

درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير،  تذكر:

و غيره خودداري شده و الزم « هاانجام آزمايش»، «هاي آزمونتهيه نمونه»، «گردآوري اطالعات اوليه»

واد، يت، مها و ملزومات، نوع فعالاست در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده

 ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. روش
سبت های هوشمند، نهای کنترلی، منطق فازی و خانهپس از بررسی مفاهیم سیستمسعی خواهد شد که در این تحقیق 

د بررسی ای منهای هوشهای کنترلی خانهبه چگونگی استفاده از رویکردهای کنترلی مبتنی بر منطق فازی در سیستم
های ها)همانند مواردی که در قسمتی استانداردهای مرتبط با مصرف بهینه انرژی در ساختمانمطالعه انجام پذیرد.
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ی تعریف شده برای منطق فازی و سیستم های کنترلی گام مفاهیم و اصول پایهبهمراه  ها اشاره گردید(پیشین بدان
دیریت های کنترلی در مجایگاه سیستم"همچنین بر آنیم که با ترکیب دو رویکرد  دهد.ن تحقیق را شکل میدیگر ای

ترکیب  ، نسبت به"های کنترلیجایگاه رویکردهای کنترلی مبتنی بر منطق فازی در سیستم "و  "های هوشمندخانه
 ی مناسب در قالب یک مدل پیشنهادی گام برداریم.مناسب ایندو و استخراج یک نتیجه

مدل پیشنهادی است؛ از آنجاکه توصیف دقیق این  الزم است در اینجا در ارتباط با آن بیشتر توضیح داده شود آنچه که
مدل در این زمان که جوانب کار بصورت دقیق و کامل مشخص نشده است)و در طول انجام تحقیق کامل و دقیق 

توصیف خواهیم نمود و به  1طح باالیی از انتزاعبا سرا این مدل  رسد لذا در اینجاخواهد شد( چندان مناسب بنظر نمی
ی یک دانیم هدف از ارائههمانطور که می تر خواهم نمود.مرور زمان و آشکار شدن جوانب موضوع، هر قسمت را کامل

 سازی و داشتن درک ابتدایی مناسب ازمدل برای یک سیستم حذف جوانب غیرضروری مرتبط با سیستم با هدف ساده
کنیم از سه قسمت اصلی ورودی، پردازش و خروجی تشکیل ای که در اینجا پیشنهاد میاشد. مدل سادهیسیستم می

های بخش توانیم به یکی ازکنترلی روشنایی مبتنی بر منطق فازی را می های سیستمشده است. از طرف هر یک از بخش
ی گردآوری اطالعات الزم توسط حسگرهای در بخش اول مدل، بخش ورودی، وظیفه مدل اشاره شده نگاشت نماییم.

 آوریآنچه که در اینجا مهم است آنست که چه اطالعاتی بایستی از محیط جمع دار است.شده در محیط را عهدهتعبیه
از  تفادهاسدر اینجا  شود تا بتوان با توجه به پردازش آنها، تصمیمات مناسبی را در جهت کنترل روشنایی اتخاذ نمود.

توان برای این منظور تدوین شده است مثمرثمر خواهد بود. همچنین در این بخش می در استانداردهای روشناییآنچه که 
های هوشمند بهره گرفت. در بخش دوم مدل، بخش پردازش، )که به عنوان های تععین حسگر در خانهاز مکانیزم

عات الزم  بخش قبلی با استفاده از منطق فازی آوری اطالرود(، بایستی پس از جمعی اصلی مدل نیز بشمار میهسته
گام اول در این بخش، فازی  عملیات مناسبی بر روی این اطالعات بمنظور انخاذ یک تصمیم مناسب انجام پذیرد.

این تبدیل را بایستی با توجه به درنظر گرفتن مسائلی همچون  باشد.آوری شده بخش اول مینمودن اطالعات جمع
همچنین در این قسمت تعیین مناسب درجه های فازی برای متغیرها نیز مهم  مقادیر متغیرها انجام داد.سازی نرمال

زی بخدمت مدل منطق فا در که بتوان اطالعات رانرمال سازی و فازی نمودن اطالعات سبب خواهد شد  خواهد بود.
انداردها بایستی قوانین مناسب شرطی بصورت در  ادامه بر اساس دانش فرد خبره و همچنین قوانین موجود در استگرفت.

وانین توان با اعمال قی بخش نخست میشدهبا استفاده از مقادیر فازی آنگاه و توابع عضویت نیز تعریف شوند.-اگر
. سازی معکوس استفازیقسمت بعدی در بخش دوم، قسمت  شرطی بر روی آنها به تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمود.

وم و . بخش سی تبدیل تصمیمات بدست آمده از قسمت قبل به نتایج خروجی واقعی به عهده داردهاین قسمت وظیف
این بخش  ی انجام عمل)واکنش( مناسب در محیط را به عهده دارد.انتهایی بخش خروجی است. این بخش وظیفه

و  بدست آمده از بخش دوم را فعالهای روشنایی موجود در محیط را با توجه به تصمیمات تواند بصو ت پویا سیستممی
 غیرفعال سازد.

 

متغيرهاي مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها   -ب

: 
ی سه بخشی بیان کرد؛ این سه بخش عبارتند توان در قالب یک مدل سادهمتغیرهای مورد بررسی در این تحقیق را می

های کنترلی نیازمندند مورد کنترل قرار متغیرهای موثری که در سیستم خروجی.  در قسمت ورودی از: ورودی، پردازش،
در قسمت پردازش نیز با توجه به اطالعات بدست  ند را شامل می شود.گیرند و وضعیت آنها در طول زمان سنجش شو

انجام یک واکنش متناسب در قبال   قبل، پردازشی نسبت اتخاذ یک تصمیم مناسب  و سپس آمده از متغیرهای مرحله
شود. در قسمت سوم نیز پس از تعیین و اتخاذ تصمیم مناسب در قسمت دوم، یک سیستم رو اقدام میوضعیت پیش

ن چگونگی تعییالزم است اشاره شود  سازد.هشداردهی مناسب یک اقدام را در جهت جلوگیری از خطرات احتمالی فعال می
گیری خواهد شد؛ اشاره به نوع و ماهیت این متغیرها و تصمیم مرحله با توجه به منطق فازی تعییناین متغیرها در هر 

                                                 
1 Abstraction 
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د می باشد های هوشمننیازمند مطالعه بیشتر در ارتباط با رویکردهای کنترلی مبتنی بر منطق فازی مورد استفاده در خانه
 که در طول انجام تحقیق این مهم انجام خواهد شد.

 

 برداريفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميداني، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

 : هاغيره ( گردآوري دادهو 
در این تحقیق از موارد اشاره  شده استفاده نخواهد شد. روش مطالعه عبارتست از انجام مطالعات در ارتباط با سه محور 

های هوشمند و منطق فازی؛ سپس چگونگی ادغام و ترکیب این محورها با یکدیگر با های کنترلی، خانهاصلی سیستم
برای این منظور مطالعات جامعی پیرامون هر سه محور و عوامل تاثیر گذار آنها با یکدیگر  های هوشمند.هدف مدیریت خانه

 صورت خواهد گرفت.

 

 گيري و حجم نمونه )در صورت وجود و امكان( :جامعه آماري، روش نمونه –د 
گیرد بررسی آنچه که در اینجا به عنوان یک جامعه مورد مطالعه قرار می  شده استفاده نخواهد شد. در این تحقیق از موارد اشاره 

اند. در ادامه های روشنایی توسعه یافتهبردهای سیستماستانداردهای روشنایی معتبر در کشورهای مختلف می باشد که در ارتباط با کار
االمکان بر آن اساس یک مدل مبتنی بر منطق فازی برای کنترل استانداردهای مناسب انتخاب و بر سپس سعی می شود حتی

 روشنایی پیشنهاد گردد.
 

 ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 
ی یک ه و نیازمندی های موجود در آن سعی خواهد شد که از طریق یک ابزار مناسب توسعهدر اینجا با توجه به مدل طراحی شد 

سیستم فازی)به عبارت دیگر،  ابزاری که قابلیت بیان مفاهیم و اصول فازی در آن میسر باشد(، مدل پیشنهادی را با استفاده از آن 
انتخاب ابزار مناسب با توجه به آشکارشدن جوانب موضوع در طول انجام کار سازی و سازی نماییم. سطح جزئیات این پیادهابزار پیاده

نویسی زبان برنامه ( و یا Matlab)افزارهای مطلبتوان به نرمهای پیش رو برای این منظور میمشخص خواهد گردید. از جمله گزینه
Prolog گر و طراحی کنترلآنگاه -ان قوانین فازی بصورت اگربی ،توان برای فازی نمودن متغیرها اشاره کرد. از این ابزارها می

توان های مدل پیشنهادی را مینتایج تولیدی استفاده نمود. به عبارت دیگر هر یک از بخشفازی نمودن معکوس  در نهایتو  فازی
با توجه به  سازیانتزاع این پیاده ای که در اینجا الزم است به آن اشاره شود آنست که سطحنکته با استفاده از این ابزارها توسعه داد.

ای خواهد بود که تمرکز تحقیق بر روی آن قرار نگرفته و صرفا به عنوان ابزاری برای نمایش مدل نوع مدل پیشنهادی بگونه
 از آن استفاده خواهد شد. پیشنهادی و ارزیابی اولیه
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 انجام تحقيق: بندي  زمان -6

 

تاريخ  -:..........................جمدت زمان انجام تحقيق -:................................. بتاريخ شروع -الف

 اتمام:.......................

 

 اي( و مدتگزارشات دورهها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه تذكر: الزم است كليه فعاليت

بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش

 االمكان رعايت گردد.عملي تحقيق، حتي
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 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندي فعاليتبيني زمانپيش

 زمان كل شرح فعاليت  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 
 

                         هفته 3 های كنترليمطالعه و بررسي  سیستم

2 

 

                         هفته3 های هوشمندخانه مطالعه و بررسي

3 

 

و بررسي رويکردهای كنترلي مبتني بر  مطالعه

 منطق فازی

                         هفته3

4 

 

های های كنترلي در خانهمطالعه جايگاه سیستم 

 هوشمند

                         هفته3-4

5 

 

مطالعه جايگاه رويکردهای كنترلي مبتني بر 

 های كنترليمنطق فازی در سیستم

                         هفته 3-4

6 

 

پیشنهاد يک مدل با استفاده از تركیب سه محور 

 های كنترلي و منطقهای هشمند، سیستمخانه

 فازی

                         هفته 7-8

7 

 

                          

8 

 

                          

9 

 

                          

10 

 

                          

11 

 

                          

12 
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 توجه:

 منطبق باشد.االمكان بايد با مندرجات جدول نامه، حتيهاي اجرايي پايانزمان و نوع فعاليت -1 

 باشد.ماه مي 12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول براي پيش -2  



 

21 

 ) هزينه ها فقط برای دانشجويان مشمول دريافت هزينه ها تکمیل و ارائه شود. (
 

 و ميزان هر يك : و تجهيزاتمنابع تأمين بودجه، مواد اوليه  –7
 

 رديف

 

نام مؤسسه، شركت، مركز 

 دانشگاهي يا تحقيقاتي

 بودجه ريالي

 )ريال(

 تجهيزات مواد اوليه بودجه ارزي

 نوع تعداد يا  مقدار نوع معادل ريالي ارز

 
 

       

 

 

       

 
 

       

 جمع
 

 ــــــــــــ  ــــــ    ــــــــــــــــــــــ

 

ــه واحد به موارد   نامههاي تحقيقاتي به پايانهزينهتذكر: پرداخت كمك ــد توس ــي ارش ــناس هاي كارش

مشــخص و تا ســقف مجاز مصــوب تعلق گرفته و تصــويب پروپوزال در حوزه معاونت پژوهشــي واحد  

 باشد. ها نميلزوماً به معناي تقبل پرداخت كليه هزينه

 توضیحات تکمیلي )در صورت نیاز( : 

 

 هاي تحقيق:هزينه –8

 هاي پرسنلي )براي مواردي كه در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد( :هزينه -8-1

 كل هزينه الزحمه در ساعتحق كل ساعات كار براي تحقيق  تعداد افراد نوع فعاليت 

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 جمع كل
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  مورد نياز در تحقيق ، تجهزات و ادوات مواد و نوع  هزينه -8-2

 نام ماده يا وسيله

مقدار يا 

تعداد مورد 

 نياز

 مصرفي
غير 

 مصرفي

شركت 

 سازنده

كشور 

 سازنده

 قيمت كل قيمت واحد

 ريالي

 ارزي

 ريالي

 ارزي

 

 معادل ريالي ارز
 ارز
 

 معادل ريالي

            

 

 

 
  

 كل جمع
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 متفرقه:هاي هزينه -8-3

 هزينه كل تعداد هزينه واحد  شرح هزينه

    هزينه تايپ  -الف

    هزينه تكثير -ب

    هزينه صحافي  -ج

هزينه عكس و اساليد،  -د

 كارتوگرافي و غيره 

   

هزينــه خريــد خــدمــات  -هـــــــ

ــخصــــــــــصــــــــــــي    تـــــــ

ــاده از  و مشــــاوره ــف اي )اســــت

 ها و غيره(آزمايشگاه

   

    هاي ديگرهزينه -و

  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ جمع 

 

 

 ها:جمع كل هزينه-8-4

 ريالي نوع هزينه رديف
 ارزي

 هزينه كل به ريال
 معادل ريالي ارز

     پرسنلي 1

     مواد اوليه )مصرفي( 2

     تجهيزات )غيرمصرفي( 3

     مسافرت 4

     متفرقه 5

     جمع كل 6
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 صورتجلسه گروه تخصصي -9
 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي دانشجو: و نامنام 

 

 تاريخ   امضاء   خانوادگي استاد يا استادان راهنمانام و نام

1-  

2- 

 تاريخ   امضاء   خانوادگي استاد يا استادان مشاورنام و نام

1- 

2- 

 تاريخ   امضاء  نظارت بر تحقيقخانوادگي عضو كميته نام و نام

1- 

 

 .......... ......... در تاريخ ........................ در محل .....................ي .....................شوراي گروه تخصص

تشكيل و موضوع پايان نامه با حضور اعضاي مربوطه 
خانم

آقاي
ن .... با عنوا................................. 

و به تصويب .............................. بررسي .............................................................................................

 رسيد.

 

 تاريخ     امضاء  خانوادگي اعضای شورانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

  امضاء      نام و نام خانوادگي مدير گروه :

 تاريخ  
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 : واحد صورتجلسه شورای )پژوهشي(  -10

موضوع و طرح تحقيق پايان نامه  
خانم

آقاي
...................................... دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد گروه       

ــ  ــص ــويب كميته گروه تخص ــيده ..........................گرايش ............................... كه به تص ي مربوطه رس

است، در جلسه مورخ ........................شوراي ) پژوهشي ( واحد مطرح شد وپس از بحث و تبادل نظر        

 مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.

 

 تاريخ     امضاء  خانوادگي اعضای شورانام و نام

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 

 تاريخ   امضاء  واحد :نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي 

 

 

 تاريخ   امضاء    واحد : معاون پژوهش و فناوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 اسالمي  ددانشگاه آزا

 بسمه تعالي

 فرم سازمان مركزي
 تاريخ:

 شماره:

 پيوست:

 هاي كارشناسي ارشد نامهفرم اطالعات پايان -فرم الف

 

 نام واحد دانشگاهي: واحد الكترونيكي 

 نامه كارشناسي ارشد: عنوان پايان
 

 خانوادگي دانشجو: نام و نام

 دانشجويي:شماره

 رشته تحصيلي:                                                 كد رشته:

   پزشكي                رشته فرعي:              علوم انساني        رشته فرعي:                  علوم پايه     

فني و مهندسي      رشته فرعي:                  كشاورزي          رشته فرعي:                                رشته فرعي:

 هنر                رشته فرعي:
 

 مرتبه علمي:                                :    1خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 رشته تحصيلي:  كد شناسايي استاد راهنما:                                              

 :                                    مرتبه علمي:2خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:                                               رشته تحصيلي:

 :2:                                                                    نام استاد مشاور 1م استاد مشاورنا

 مرتبه علمي:                                                                           مرتبه علمي:

 :2كد شناسايي استاد مشاور                      :                               1كد شناسايي استاد مشاور 

 رشته تحصيلي:                                                                        رشته تحصيلي: 

 

 اين فرم بايد توسه دانشجو تكميل شود
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 1فرم شماره 

 

 فرم تعهد اساتید در قبال نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي ارشد 

 

مشاور پايان نامه ، خانم / آقاي ...................................................... دانشجوي    اينجانبان اساتيد راهنما و 

ــه       عنوان     مقطع ...........................رشـــت ــا  يش ......................... ب گرا  .............................................. 

"......................................................................................................................................................"  

گرفتن حقوق دانشــگاه آزاد اســالمي واحد الكترونيكي نســبت به انتشــار  بدون در نظرمي شــويم متعهد 

نتايج حاصـــل از تحقيق مذكور ) در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشـــاف و ... ( اقدام 

 ننمائيم .

 

 

     نام و نام خانوادگي استاد راهنما

 تاريخ و امضاء         

 

 

     استاد مشاور نام و نام خانوادگي

 تاريخ و امضاء         

 

 

در تاريخ ................................. فرم مزبور كه به امضـاء اسـاتيد راهنما و مشـاور رسـيده اسـت، دريافت      

 گرديد.

 

 حوزه پژوهش واحد الکترونیکي
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 2فرم شماره 

 

 ریكارشناسي ارشد يا رساله دكتفرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان نامه 

 

ــوي ورودي ..................      ــب .................................................................. دانشـــــجـ ــانـ ــجـ ــنـ ايـ

ته ................................................... گرايش    ــ ...............................................  مقطع..................... رشـ

.........  .................................................................................عنوان/رساله ام تحت  كه موضوع پايان نامه 

تخصــصــي به تصــويب رســيده متعهد مي در شــوراي گروه  ............................................................... 

ــل از تحقيقات   ــول علمي و حاص ــاس اص ــاله ام بر اس گردم الف( كليه مطالب و مندرجان پايان نامه/رس

ــتفاده از مطالب، نتايج تحقيقات        ــورت اسـ ــود و درصـ نقل قول ها، جداول و نمودارهاي      خودم تهيه شـ

ساله، منابع و مأخذ آن به نحوي كه  ش     ديگران در پايان نامه/ر صلي با شخيص و تفكيك از متن ا د قابل ت

 قيد گردد.

ــاف، و               ــاله، كتاب، مقاله، اختراع، اكتشـ ــورتي كه از نتايج تحقيقاتم عالوه بر پايان نامه/رسـ ب( درصـ

ــالمي واحد الكترونيكي بوده و اين    ــگاه آزاد اس ــرفا بنام دانش ــود، ص ــل ش هرگونه توليدات علمي حاص

 ات اينجانب درج و بر اساس ضوابه دانشگاه اقدام نمايم.موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليد

ــاني عهده دار مكاتبات               ) ــل از پايان نامه نشـ واحد   (Corresponding Author)در چاپ مقاالت حاصـ

آنكه نام  مشروط بهدانشگاهي محل تحصيل دانشجو و به نام دانشجو مي باشد و نويسنده اول، به نام استاد راهنما 

 ( حل تحصيل دانشجو قيد گردد.واحد دانشگاهي م

 

 آدرس دانشگاه به فارسي

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الكترونيكي، گروه ........................................... ، تهران، ايران
 

 آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسي

 Department of و نام گروه تخصصي Electronic Branch, Islamic Azad university,  

 

 

 امضاء


