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 ی باشد که شما فقط فکر م  یز یهوشمند ممکن است چ  ی صوت  ستمیس کی
  نیدر حال حاضر ا اما وجود دارد؛ ی لیتخ ی علم یدر داستان ها  دیکرد

افراد نصب  نی سخت افزار را توسط بهتر نیبهتر ی امکان وجود دارد و وقت
خانه هوشمند در مورد   یفناور  .کرد دیرا باور نخواه جهی نت د،یکرده باش

 .دارد ی باورنکردن یکاربردها زیموردعالقه شما ن یها  ی ق یها و موس لمیف

 هوشمند در  ی صوت ستمینقش س ی به بررس میخواه ی مقاله م  نیا در
ادامه با ما همراه   در .میمدرن بپرداز یساختمان ها تی ری و مد ی طراح 

 .دیباش
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 تی ر ی هوشمند در مد  یصوت  ستمی نقش س 1#
 ساختمان

 (BMS) نساختما تی ریمد  یها ستمیهوشمند در س یساختمان ها  حوزه
 یادار  ،یصنعت ،ی تجار  یرا در سراسر ساختمان ها ی گوناگون  یها یفناور 

  ی و کنترل ساختمان در بر م یانرژ  تیر یمد یها ستمیشامل س ی و خانگ
 .ردیگ

  یا ندهیهوشمند به طور فزا یدر ساختمان ها یو نوآور   قات یتحق  امروزه،
نوظهور )به  یها یفناور  انواع .به جنبه ساخت و ساز توجه کرده است

بزرگ،  یداده ها  لیو تحل هیتجز   م،یس ی عنوان مثال، شبکه حسگر ب
 ساختمان یبهره بردار  نهیهز ریکاهش چشمگ دبخشی (، نواء یاش نترنتیا

 .است داریهوشمند پا یبه ساختمان ها ی ابیدست یبرا تیو در نها
مصرف کننده   نیمطبوع( بزرگتر  هی و تهو شی)گرما  HVAC سات یتأس
 .در خانه ها هستند یانرژ 

افراد ساکن در برآورد تعداد  ای صینشان داده است که تشخ مطالعات 
  یادیز تی تقاضا محور از اهم HVAC یها ستمی س یاجرا یاتاق برا

تعداد افراد   یی شناسا یبه امروز، چند روش موجود برا تا .برخوردار است
فعال  ایروش ها نصب  نیاز ا ی کی .اتاق ارائه شده است کیموجود در 

سنسور   نیا .باشد ی م  ی مختلف از جمله سنسور صوت یحسگرها یساز 
کند  یآور  جمع  که در اتاق حضور دارند را ی قرار است اطالعات تعداد کسان 

 .ساختمان ارسال کند تی ریمد  ستمیو به س
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 Conversation) مکالمه ی رابط ها 2#
interfaces) 

  ی نوع  جادیا یتوان برا  ی هوشمند م  ی صوت ستمیمکالمه در س یرابط ها از
 .ساختمان هوشمند و ساکنان آن استفاده کرد کی نیرابطه ب

 یی روشنا ستمیهوا و س  هیتهو ستمی س یساختمان دارا کی عنوان مثال،  به
 یبر صدا برا ی رابط کاربر مبتن ن یچن تواند از ی م ایاش  نترنتیمجهز به ا

 .استفاده کند یدار یبه پا یاب یمک به صاحبان ساختمان در دستک



 

4 www.namatek.com 

 جادی" را ای هوشمند موسوم به "ال ی آواتار ساختمان  USC در محققان
 نی از ا ی شد. آواتار سواالت  یدر مصرف انرژ  یی به صرفه جو منجر کردند که

 :پرسد ی را م  لیقب

شما  ایآ د،یداشته باش ی عیشما باز کنم تا نور طب یمن پرده ها را برا اگر»
 « د؟یخاموش کن ایرا کم نور  ی مصنوع یچراغ ها دیتوان  ی م

  ی که به عنوان نوع نیا یمکالمه به جا یکه رابط ها افتندیمحققان در اما
توسعه   کیاست به عنوان  بهتر در ساختمان عمل کنند، یپرداز  تیشخص

 .داشته باشند یشتر ی ب ی د تا بازدهساختمان عمل کنن تی ریدهنده مد 

 

 

 هوشمند  یصوت  ستمیس  یمهندس 3#

از افراد  ی برخ .است یحرفه ا ی صوت ستمیس کیهوشمند  ی صوت ستمیس
 ی کنند تا زمان  یم فکر .ساده است اریبس ی صوت ستمیکنند که س  ی گمان م 
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کننده قدرت و جعبه بلندگو به هم متصل  تیتقو  کسر،یم  کروفون،یکه م
  کیدرک  نیا جهینت .را شکل داد ی پروژه صوت کیتوان  ی م  شده اند،

کرده   یگذار  هی را سرما  یادی ز هیاز مالکان سرما یار یاست که بس نیطرفه ا
 .است ندیناخوشا اریتوان به دست آورد بس  ی که م ی اثر زبان اما اند؛

است که شامل  ستمیس ی مهندس  کیهوشمند در واقع  ی صوت ستمیس
 :است ری رشته از جمله موارد ز نیچند

 ک ی الکترون •
 ک ی الکتروآکوست •
 صدا  ساخت •
 ک ی آکوست هنر •

  یها ستمیس  ،یی دئو یو یها ستمیممکن است مربوط به س نیهمچن
  یها ستمیپخش آتش، س یها ستمیس ،یسالن ای یصحنه ا یی روشنا

نه تنها به   ی صوت  ستمیس ریتأث .باشد ی تیمنا  یها ستمیپخش صفحه و س
از همه مهمتر،   بلکه شود، ی ها مربوط م  ستمیس ریهمه جانبه سا ی هماهنگ

در محل   میو تنظ یمعمار   کیآکوست یانتشار صدا طیبا مح  کی ارتباط نزد
 .دارد

است که مکمل  ریشامل موارد ز ی صوت ستمیاستفاده از س نیبهتر
 :هستند یو ضرور  گرندیکدی

 ک یالکتروآکوست ستمیس ی و منطق  حی صح ی طراح یبرا ی هماهنگ •
 ییزدا اشکال •
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 در محل حی صح میتنظ یمناسب انتشار صدا و فناور  طیشرا •

  ی به طور جامع در طراح دیفوق الذکر با یها ستمیمختلف س   مشکالت 
است  الزم .رندیهوشمند مورد توجه قرار گ ی صوت ستمیس ی مهندس

از  تینها در با عملکرد خوب انتخاب شوند و  کیالکتروآکوست زات یتجه
ساخت   طیو شرا ستمیس قیدق یی اشکال زدا ستم،یس قیدق ی طراح  قیطر

 .میکن دا یدست پ ی عیو طب ری دلپذ ی مناسب، به جلوه صوت یصدا
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 هوشمند یصوت  یها ستمیانواع کاربرد س 4#

توان با توجه به اهداف خود به دسته  ی هوشمند را م یصوت یها ستمیس
 :کرد  میتقس ریز یها

 باز یپخش در فضا  ستمی س 1-4#

 :از جمله یی شود. در فضاها ی باز استفاده م  یپخش در فضا یها ستمیس

 ها  ومی استاد •
 ها  ستگاهیا •
 ها  سی پرد •
 ی هنر  نی ادیم •
 کال یموز یها فواره •

 ری توان به موارد ز ی هوشمند م  ی صوت ستمینوع س نیا یها ی ژگیو از
 :اشاره کرد

 عی وس یبزرگ خدمات و فضا منطقه •
 اد یز نهیپس زم  یو صدا سر •
 م یصدا عمدتا به صورت مستق انتقال •
 اد یز  یفشار صدا سطح •

بلند وجود داشته   یدر اطراف، اجسام بازتابنده مانند ساختمان ها اگر
شود   ی بار منعکس م  نیصدا چند موج باشد، طرح بلندگو نامعقول است و



 

8 www.namatek.com 

  یصدا جادی ا باعث کند که ی م  جادیا هیثان ی لیم 50از  شیب ریو تا تاخ
 .شود ی چندگانه م  یصدا ای یی دوتا

  ی مشکالت وجود دارد که بر وضوح و محل ریاکو و سا د،یموارد شد در
  زین ی رونیب یها ستمیس کیآکوست .گذارد ی م ریصدا تأث ری تصو یساز 

 .است یطیجهت باد و تداخل مح ،ییآب و هوا  طیشرا ری تحت تأث

 ی پخش داخل ستمی س 2-4#

  ستمیس نی است و پرمصرف تر  یحرفه ا اریبس ی پخش داخل  ستمیس
  شود؛ ی م  ی متنوع یآن شامل مکان ها استفاده هوشمند است که ی صوت
 ی شی مختلف نما یکالم و اجراها ی ب یصدا تی تقو یتواند برا ی م  مثال

برخوردار   یی صدا از الزامات باال   تیفینظر ک از .ردیمورد استفاده قرار گ
  ینه تنها مسائل مربوط به فناور  دیبا ستمیس ی طراح  در .است

  .در نظر گرفته شود زین یمعمار  کی بلکه مسائل آکوست کی الکتروآکوست
 .صدا دارند تیفیدر ک یشتر یب ریکل اتاق تأثمانند ش  ی عوامل

 یآدرس عموم ستم ی س 3-4#

را  یی ویراد یو برنامه ها نهیپس زم ی ق یهوشمند، موس ی صوت ستمیس
 :کند ی فراهم م  ریهم چون موارد ز یی مکان ها یبرا

 ها  هتل •
 یتجار  یها ساختمان •
 بنادر •
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 ها  فرودگاه •
 مترو  •
 مدارس  •

دو برابر شده است   یپخش اضطرار  ستمیاستفاده از س ر،یاخ یسال ها در
 ی آدرس عموم  ستمیس .مرتبط باشد قیاعالم حر ستمیتواند با س  ی که م

منظور كاهش تلفات خط انتقال، عمومًا از   به .دارد یشتر یتوابع کنترل ب
 یازهاین .شود یولت استفاده م  100 ای ولت  00 انتقال امپدانس باال از ولتاژ 

 .رده است  انی صدا عمدتا م تیفیو ک ستندین ادیفشار صدا ز

 

 کنفرانس  ستمی س 4-4#

و   یی وی دیکنفرانس و یها ستمیس ،یالملل نیو ب ی مبادالت داخل شیافزا با
  یها ستمی س .اند افتهیبه سرعت توسعه  (DCN) تالیجی کنفرانس د

  در یهوشمند به طور گسترده ا  ی صوت ستمیس کی کنفرانس به عنوان 
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  ی استفاده م ی دولت  یمراکز کنفرانس، هتل ها، گروه ها و سازمان ها
 .شوند

 :راستیکنفرانس شامل موارد ز  ستمیس

 بحث کنفرانس ستمیس •
 ی ر یگ یرأ ستمیس •
 هم زمان  ریتفس ستمیس •
 ییویدی کنفرانس و ستمیس •

  نی ا همه شوند، یالزم است که همگام ساز  یر یو تصو یصوت یها ستمیس
 شوند. ی م  رهیجلسات ذخ  یشوند و برا ی کنترل م انهیها توسط را

 


