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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

ما همكاران تالش  است كه با "مهرداد بيناباجي مهندس آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  در

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مولف پیشگفتار
جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسـی کـه فـرو    ومنّت خداي را عز

مفرّح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود اسـت و بـر هـر     آید برمیممد حیات است و چون  رود می
  .نعمتی شکري واجب

یک دهه فعالیـت  نتیجۀ کتاب حال حاضر که شامل موارد تئوري و اجراي برق هوشمند ساختمان است 
متن این کتـاب بـا قلـم فنـی و     ست، سعی شده در اساختمانی  هاي پروژهآموزش و اجراي زمینۀ من در 

 رو روبـه که یک برقکار و مهندس در یک سـاختمان بـا آن    مواردي موارد مهم و کاربردي گنجانده شود،
  و تحویل پروژه. اندازي راهتا نصب و  کشی سیمو  گذاري لولههستند از موارد 

  به عمل کار برآید به سخندانی نیست سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی
به شما عزیزي که در حال مطالعـه هسـتی    و ام کردهکه در زندگی شخصی خود نیز پیاده  نظرهایی نکته

مهندسی برق و در کل حرفه بـرق چـه در سـطح سـاختمان و چـه در سـطح بـرق         رشته ،کنم میبازگو 
مهـم   شـدت  بهموارد تئوري و اجرایی و کاربردي  یعنی است، و ممارستتجربه و تمرین  نیازمندصنعتی 

اگر قرار است در حرفه خودتـان بهتـرین   _شوید  آچارکه دست به  شود میاما نتیجه زمانی کامل  ،است
مهندسـین نـاظر و طـراح     حتـی  ،عمل نیز فعالیت کنیـد  کارزارباشید و بهترین نتیجه را بگیرید باید در 

مداوم و مستمر در بحث  صورت به چند سالبه بهترین نوع خود تبدیل شوند که حداقل  توانند میزمانی 
یعنـی تجربـه نظـارت یـا      کـنم  مـی اسـتفاده   آچاردست به واژة کنید از  دقت باشند، آچاراجرا دست به 

  مدیریتی الزمه بهترین شدن نیست.
خیلـی از مهندسـین کـه برخـورد      بـه  نرم کردن با کار هراس نداشته باشـید،  وپنجه دستکردن و از کار

باور خطرنـاك باعـث    این که االن کارگري کنیم! ایم نخواندهدرس  ها سالگویند  که می شنوم می کنم می
دیگـر   هـاي  حرفـه بیکار باشند و بـه   ها سالبرق بعد از  هاي رشته هاي التحصیل فارغشده جمع زیادي از 

  روي بیاورند.
بایـد تجربـه عملـی داشـته باشـید       کشـی  سیماز  و گذاري برق از قوطیزمینۀ در  ها فعالیت تک تکبراي 

  یک مدیر یا یک مهندس کارآمد باشید. توانید نمیگرنه و
  

  )آبادي علی فاطمه (محمد بیناباجی،به پدر و مادر عزیزم  کنم میتقدیم  این کتاب را
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  مقدمه
بایسـتی بـه ماهیـت     ها تکنولوژيسازي و موارد آموزشی و پژوهشی این رقم از راي درك بهتر هوشمندب

 .را درك کنـیم  هـا  سیسـتم تا بتوانیم ماهیت این مدل  آن پی ببریم برداري بهرهوجودي و هدف تولید و 
کامپیوتري ارتقا سطح بنا به درخواست سرعت بیشتر و کیفیـت بـاالتر انجـام     هاي سیستممثال در  براي
  اما ساختمان هوشمند چه هدفی را به دنبال دارد. ،شد می

هوشـمند داللـت دارد    هـاي  سـاختمان مدرن که االن بـه   هاي ساختماندر مورد اهداف  نظرهابیشترین 
انـرژي  ذخیـرة  بـه دنبـال    بشر .کند میهمان بحث ذخیره انرژي است که در تاریخچه آن نیز تبلور پیدا 

در پشـت   امـا ، ذخیره کند ثانیاًبهینه و  اوالًخدادادي را  هاي نعمتبوده تا این  راهکارهاییهمیشه دنبال 
و امـاکن تجـاري و اداري    ها فروشگاه به لوکس بودن منازل، ها خواستهپرده این هدف درصدي زیادي از 

  ختم شده است.
پیمانکـاران و کارفرمایـان    هـاي  محركهوشمند است و یکی از  هاي ساختمانزیبایی یکی از دالیل مهم 

  .است بوده ها ساختمانبه دلیل جذابیت زیاد و فروش باال این  بناهادر تمام دنیا براي ساخت این مدل 
کنترلـی (بـا    هـاي  سیسـتم و در آن از  دست ساختمانی که از نظر تکنولـوژي برتـري دار  ا پرواضحبسیار 

  .شود می فروخته تر گرانر و ت راحت و معامالت ملکی خریدوفروشکیفیت) استفاده شده در امر 
هوشـمند   هـاي  سـاختمان رفـاه  جنبـۀ   آیـد  میبودن پیش  دلیل بعدي که در ادامه بحث زیبایی و لوکس

  کردن لوازم حتی براي زمانی که در منزل نیستیم. در خاموش و روشن راحتی است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  




