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 چکیده 

 
 گیرد می عهده بر را انرژی مصرف کنترل که است معماری عرصه در ساز و ساخت نوین های فناوری از هوشمند ساختمان     

 هزینه و زمان در جویی صرفه و آن اتالف کاهش و انرژی مصرف سازی بهینه به ساختمان در امنیت و آسایش ایجاد بر عالوه و

 تخریب کاهش و بوده زیست محیط با کامل تعامل در هایی سیستم چنین. کند می بسیاری کمك ساختمان از نگهداری های

بخش  در رویه بی مصرف که بینیم می وضوح به ایران در انرژی اتالف آمار به نگاهی دارد.با پی در را زیست محیط به آسیب و

 بخش در کشور در مصرفی انرژی کل از درصد 04 به نزدیك حاضر حال در هاست بخش سایر از بیش تجاری و ساختمان

 جهت در 9914 انرژی مصرف در جویی صرفه 91 مبحث، ساختمان ملی مقررات امور دفتر. باشد می ساختمان و خانگی

 اتوماسیون و مدیریت های سیستم عملكرد، آن ساختن بهینه و انرژی مصرف کاهش و ساختمان صنعت های هزینه کاهش

 سازی هوشمند لزوم به کشور در انرژی تر منطقی و بهتر جویی صرفه راستای در نگرش این با. است چشمگیرتر ساختمان

 بررسی به حاضر پژوهش در لذا. شد خواهیم واقف پیش از بیش ها ساختمان در دقیق کنترلی سیستم نظارت و ها ساختمان

 سازی هوشمند و هوشمند های ساختمان مزایای خصوص در انرژی مدیریت های تكنیك از استفاده با علمی راهكارهای

 .شود می پرداخته ساختمان

انرژی مصرف ساختمان، انرژی مدیریت هوشمند، ساختمان ساختمان، اتوماسیونواژگان كلیدی:     
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 مقدمه    -1

با شروع دوران جدید سازندگی در کشور توجه به مفاهیم نوین توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. توسعه       

در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عین توجه به میراث دارای منابع کشور برای نسل های آینده و سازندگی 

توسعه ی پایدار در کشور را جهت می بخشد.از مهمترین مسائل مطرح شده در این برای فردای بهتر موضوعی است که رویكرد 

ی صنعت، اقتصاد، زندگی شهرنشینی است. با توجه به محدودیت منابع مفهوم از توسعه، مبحث انرژی و تاثیر آن در عرصه

ای، توجه به روش های مختلف درصد از انرژی مورد نیاز کل کشور توسط بخش خانگی و تج 04انرژی فسیلی و مصرف حدود 

به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت خاصی برخوردار است.در سال های اخیر به دالیل گوناگون، لزوم 

صرفه جویی انرژی و محاسبه میزان مصرف آن به عنوان یك ضرورت اجتناب ناپذیر نمایان شده است عوامل مختلفی از جمله 

مقررات ملی ساختمان، عدم به کارگیری مصالح و تجهیزات  91ساختمان ها در کشور، عدم رعایت مبحث  استاندارد نبودن

ساختمانی عایق و موثر در کاهش اتالف انرژی در یك ساختمان و در نهایت عدم فرهنگ سازی در خصوص رعایت مباحث 

ین منبع اتالف انرژی شوند و فاقد ضوابط فنی مربوط به کاهش مصرف انرژی، سبب شده که اکثر ساختمان های کشور بزرگتر

شناخته شده برای جلوگیری از اتالف انرژی باشد. امروزه ساختمان ها خود گونه ای از تكنولوژی هستند آنها خود را با 

ر اختیار دهند و از آن بهره می گیرند، ساختمان ها به عنوان یك سازه به محض اینكه توانایی کامپیوتر را دتكنولوژی وفق می

بگیرند، هوشمند خواهند شد. نخستین بنای هوشمند از تكنولوژی در جهت مهیا ساختن محیطی امن و راحت و انرژی زا 

استفاده شده است. ایده یك ساختمان هوشمند، ارتباط و پیوستگی میان دسترسی، نوردهی، امنیت، نظارت، مدیریت و ارتباط 

یكپارچگی این توانایی را به سیستم ها می دهد تا بتوانند اطالعات را میان خود رد و  راه دور را پیش رو قرار می دهد. عامل

بدل کنند. تبادل اطالعات که همان نتیجه نهایی است، بدون ایجاد هرگونه اختالل انجام شود. مفهوم ساختمان هوشمند 

در نتیجه یك ساختمان هوشمند  معرف نوعی تبادل قوی و بدون نقض اطالعات میان بخش های مختلف ساختمان است.

آمیزه ای است از ابداعات که به بهره گیری از تكنولوژی مدرن این امكان را فراهم آورد تا بتوان اجزا و تجهیزات مختلف را به 

طور خودکار کنترل کرد و کارایی و راندمان ساکنانش را افزایش داده و امكان مدیریت موثر را براساس تحقیقات خاص و با 

از وقایعی که در درون و برون آن رخ می دهد مطلع است و می تواند در مواجهه با این وقایع  یعنیمترین هزینه فراهم آورد؛ ک

و برای به وجود آوردن محیطی دلچسب برای کاربرانش، موثرترین و بهترین تصمیمات را در همان زمان به خصوص اتخاذ کند؛ 

ن با به کارگیری آخرین تكنولوژی ها درصدد آن است شرایطی ایده آل همراه با در واقع سیستم مدیریت هوشمند ساختما

مصرف بهینه انرژی در ساختمان پدید آورد. این سیستم ها ضمن کنترل سنجش های مختلف ساختمان و ایجاد شرایط 

بهره وری سیستم ها و محیطی مناسب با اولیه سرویس های هم زمان، سبب بهینه سازی مصرف انرژی، افزیش سطح کارایی و 

امكانات موجود در ساختمان می شوند. کنترل و دسترسی به این سیستم با استفاده از نرم افزارهای مربوطه از هر نقطه در 

داخل ساختمان و خارج از آن از طریق اینترنت مقدور می باشد. به طور کلی برای هوشمند سازی یك واحد مسكونی با توجه 

ها و سطح آگاهی مردم و نیز وجود ابزارهای الكترونیكی مختلف، راه ها و روش هایی مانند استفاده از  به پیشرفت تكنولوژی

شبكه های حسگر سیستم در اتوماسیون خانگی، استفاده از سیستم مدیریت انرژی و کلیدهای هوشمند الكتریكی در 

ساختمان در جهت بهینه سازی مصرف انرژی خواهد ساختمان؛ وجود دارد که در این روش ها در نهایت اهدافی که اینگونه 
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داشت را معرفی کنیم. در ابتدای مقاله شبكه های سیستم را به طور مختصر توضیح داده و سپس چگونگی عملكرد آنرا در 

 اتوماسیون خانگی شرح می دهیم.  

  بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از شبکه های اتوماسیون خانگی -2

شبكه های حسگر نسل جدیدی از شبكه ها هسـتند کـه بـه طور معمول از تعداد زیادی گره ارزانقیمـت تشــكیل شــده        

انـد و ارتباط این گره ها به صورت بیسـیم صـورت مـی گیـرد. هـدف اصلی در این شبكه ها ، جمع آوری اطالعاتی در محـیط  

کلی این شبكه ها بـه ایـن صورت است که گره هـا اطالعــات مــورد نیــاز را     پیرامـون حسگرهای شبكه است. نحوه عملكرد 

 جمـع آوری مـی کنند و سپس آنها را به سمت گیرنده ارسال می کننـد.  

آنچـه امروزه استفاده از این شبكه ها را گسترش داده اسـت گـره هـای حسگر چندگانه ، با توان مصـرفی پـایین و هزینـه         

ه از نظر اندازه خیلی کوچك هستند و برای مسافت هـای کوتـاه مـی توانند باهم ارتباط برقرار کننـد. ایـن گـره    کـم اسـت کـ

های حسگر کوچك طبق نظریه شبكه های حسگر ، دارای تجهیزات حس کردن ، پـردازش داده ها و مخابره آنها مـی باشـند . 

ه های حسگر می باشـند کـه در محـیط پراکنده می شوند و هر کـدام  شـبكه هـای حسـگر در واقـع تجمع تعداد زیادی از گر

به طور خـود مختـار و بـا همكـاری سایر گره ها هدف خاصی را دنبال مـی کننـد . گـره هـا بـه هـم نزدیك هستند و هر گره 

ی قــرار دهــد و در نهایـت وضـعیت     ای با گره دیگر می تواند ارتبـاط برقـرار کند و اطالعات خـود را در اختیـار گـره دیگــر 

محیط تحت نظر ، به یك گره مرکزی گزارش می شود. امروزه کاربردهای وسیعی برای این شبكه ها وجود دارد که از آن جمله 

کنترل روشنایی ، مصرف انرژی هوشمندو غیـره اشـاره کـرد کــه در زیـر       : مـی تـوان بـه : اتوماسـیون خـانگی بیسـیم مثـل

 .ده می شودتوضیح دا

 )BMS سیستم مدیریت ساختمان ) -3   

سیستم مدیریت ساختمان با سیستم اتوماسیون ساختمان به سیستمی اطالق میشود که در یك ساختمان نصـب شـده و         

از طریق اجرای خود کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امكان پذیر می نماید . 

ت های مختلف تحت کنترل معموال شامل تاسیسات مكانیكی و سیسـتم تهویـه مطبـوع و تجهیـزات روشـنایی بـوده کـه        قسم

میتواند به سیستمهای ایمنی ، اتش نشانی ، تنظیم دسترسی ، تامین برق اضطراری و ... نیز تسری یابد . بطـور کلـی هـدف از    

رکرد اجزای مختلف و با توجه به شرایط محیطـی و نیـاز سـاختمان    استفاده از سیستمهای  در یك ساختمان تطبیق شرایط کا

در ان زمان است .در سیستم مدیریت ساختمان بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت و بصورت غیرعادی انجام میدهنـد  

وه کـاهش مصـارف   توسط سیتم های هوشمند انجام میگردد که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی شده و بعـال 

انرژی ، کاهش هزینه های انرژی ،کاهش خطاپذیری و افزایش اثربخشی سیستم را بدنبال دارد. با بكارگیری انواع حسـگرها در  

داخل و خارج ساختمان و با بكارگیری یك سیستم واحد میتوان بصورت لحظه ای ، کنترل تمامی شرایط اسایشی و امنیتـی را  

ا در جهت رسیدن به شرایط ایده ال استفاده کرد. برای این منظور ، نیاز به  تجهیزات سخت افـزاری و  در اختیار داست و از انه

نرم افزاری خاص میاشد که باگرداوری اطالعات محیطی و انتقال داده ها به سیستم مرکزی ، روند کنترل و مدیریت سـاختمان  

خودکار کنترل روشنایی ساختمان ، کنترل روشنایی ساختمان ،  اجرا میگردد. در ساختمان های هوشمند با استفاده از سیستم
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کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل دوربین های مداربسته ، کنترل درها ، کنتـرل وضـعیت اضـطراری همچـون اتـش      

، سوزی ، زلزله و بسیاری کنترل های هوشمند دیگر ، مصرف انرژی ب نحو چشمگیری کاهش می یابـد. سـاختمان هوشـمند    

ساختمانی است که مجهز به یك زیرساختار ارتباطاتی قوی بوده  که میتواند بصورت مستمر نسـبت بـه وضـعیت هـای مت یـر      

محیط عكس العمل نشان داده و خود را با انها وفق دهد و همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را مـی دهـد کـه از منـابع     

 و اسایش انها را افزایش دهد.موجود بصورت موثرتری استفاده کرده و امنیت 

 امکانات كلی  -4 

 مدیریت امنیت ساختمان -4-1

هر واحد بصورت مستقل مجهز به یك کنترل کننده محلی میباشد که کنترل ورود و خروج را توسط سیستم انجام داده و از 

 دیجیتال رمز عبور دریافت میكنند.کسانی که به واحد وارد میشوند ، )تشخیص هویت دیجیتالی ( کارت م ناطیسی و یا کد 

درصورتیكه رمز عبور درست بود ، عبور و مرور به واحد بصورت نرمال ادامه پیدا میكند تا اینكه واحد تخلیه گشته و اعالم خروج 

 ارد نماید.شود ، که معموال در انتهای ساعت کاری میباشد در این صورت نفر اولی که دوباره وارد میشود باید رمز ورود خود را و

در صورتی که رمز عبور وارد شده اشتباه بود، سیستم از طریق شبكه محلی به نرم افزار مرکزی اطالع داده و اژیر خطر به صدا 

 در می اید.

 همچنین نرم افزار اتاق کنترل ، بر روی نقشه ساختمان ، محل دقیق مشكل را نمایش میدهد.

شده و نیز فیلم تصاویر محل مشكل نیز در اتاق کنترل نمایش داده شده و  در ضمن با پلیس در صورت نیاز تماس گرفته

 ذخیره میگردد.

توسط نرم افزار کنترل مرکزی و بر روی نقشه ساختمان ، محل دقیق اعالم خطر مشخص می گردد و روی صفحه مانیتور اصلی 

 نشان داده میشود .

 مدیریت حریق  -4-2 

یص به موقع حریق و محل اصلی بروز ان ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کلیه در مدیریت حریق در ساختمان ، تشخ

واحدها بستگی به نوع کاربری واحد ، حسگرهایی مربوط به تشخیص دود و حرارت نصب شده که به کنترل کننده محلی ان 

 واحد متصل میباشد.

ی که نشانگر حریق است ، احساس شود ، کنترل کننده در صورتی که هرگونه دودی که نشانگر اتش سوزی باشد و یا حرارت

محلی اژیری پخش می نماید که نشانگر وقوع حریق میباشد و به نرم افزار مرکزی هم اطالع میدهد با اتش نشانی و صاحب 

 واحد تماس گرفته شده و اطالع رسانی الزم انجام می گردد. تصاویر صحنه حریق نمایش داده شده و ذخیره میگردد.
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بر روی مونیتور اصلی نیز محل دقیق وقوع حادثه روی نقشه ساختمان نمایش داده شده و مشخص میگردد در صورتی که ان 

واحد مجهز به تجهیزات اطفا حریق باشد و سیستم بر روی کنترل خودکار قرار داشته باشد و یا دستوری از اتاق کنترل دریافت 

 اب پاشها و کپسولهای خودکار منطقه اتش به کار می افتد میپذیرد. نماید ، اطفا حریق بصورت خودکار انجام و

 مدیریت دوربین های مداربسته  -4-3

در هر واحدی که احساس گردد نیاز به کنترل از طریق دوربین میباشد ، یك یا چند دوربین مداربسته تحت شبكه نصب 

ر صاحب واحدی میتواند در کنترل کننده محلی خود تعیین ه میگردد که امكان چرخش و بزرگنمایی نیز میتواند داشته باشد.

در اتاق کنترل ، مدیر سیستم میتواند هر دوربینی را که  نماید که مایل هست که از اتاق کنترل ، دوربینش کنترل گردد یا خیر

ورت بروز هر واقعه مهم در ذخیره نماید.در صدر صورت لزوم فیلم مربوط به انرا مجاز به دیدنش باشد در هر زمان رویت کرده و 

 ساختمان ، فیلم ان واقعه بصورت خودکار ذخیره میگردد.

برخی از واحدها و یا راهروها که اهمیت و یا رفت و امد زیادی دارند و ممكن است نیاز باشد که همیشه در حال فیلم برداری 

فیلمبرداری نمود . فیلمهای ذخیره شده ، توسط باشند را میتوان بصورت تك فریم در فواصل خاص و یا بصورت تمام فریم ، 

 نرم افزار خاصی قابل نمایش و انتقال میباشند

 مدیریت انرژی ساختمان -4-4

برای صرفه جویی در مصرف انرژی ،  انرژی های مصرفی در ساختمان معموال در قالب روشنایی ، حرارتی و برودتی میباشند.

رف بیش از حد مصرف میشوند را مهار نمود و نیز انرژی هایی را که در ساعات خالی از باید بتوان انرژی هایی که در ساعات مص

عمده مصرف انرژی الكتریكی در روشنایی و فن کویل ها میباشد.در صورتیكه صاحب واحد از  سكنه تلف میشوند را حذف کرد.

 ان خارج شد، فن کویل خاموش شده و کلیه چراغهای روشنایی خاموش میگردد.

در  .ساعت خاصی از صبح ، سیستم فن کویل شروع به کار کرده و دمای واحدها را به دمای نرمال تنظیم شده میرسانددر 

ساعاتی که سكنه در واحد حضور دارند ،دمای واحد در بازه خاصی قرار دارد و فن کویل تا دمای واحد در درجه تنظیم شده 

فن کویل های هر واحد در اختیار کنترل کننده محلی ان واحد قرار دارد و کنترل  ثابت بماند بصورت خودکار کنترل میشوند.

 نیز برنامه های دمایی جهت صرفه جویی انرژی را از نرم افزار مرکزی دریافت مینماید.

 برخی از اهداف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

 ایجاد محیطی مطلوب برای افراد حاضر در ساختمان 

 ت و افزایش عمر مفید انهااستفاده بهینه از تجهیزا 

  ارائه سیستم کنترلی با قابلیت برنامه ریزی زمانی عملكرد 

 کاهش چشمگیر هزینه های مربوط به نگهداری و بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی 

 عدم نیاز به پیمانكار دائمی ساختمان 

 ینترنتامكان مانیتورینگ و کنترل تمامی نقاط تحت کنترل از طریق یك  ویا ا 
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  با توجه به یكپارچه سازی ساختمان ، تمام تجهیزات بصورت یكپارچه کار کرده  و امكان تداخل و بروز مشكالت

 ناشی از عدم همتهنگی از بین میرود .

 امكان گرفتن گزارش های اماری از تمامی تجهیزات و عملكرد انها بمنظور بهینه سازی مصرف و عملكرد 

 

 هوشمند ساختمانوظایف سیستم مدیریت  -5

 )کنترل تاسیسات مكانیكی و الكتریكی ) لینك به بخش کنترل تاسیسات مكانیكی 

  )کنترل سیستم های روشنایی )لینك به بخش کنترل سیستم های روشنایی 

 ) کنترل تهویه مطبوع ) لینك به بخش کنترل تهویه مطبوع 

 سیستم اعالم حریق و کنترل دود 

 کنترل تردد و حفاظت 

 سانسورها در زمانهای خاصمدیریت ا 
 

 تجهیزات كنترلی یک ساختمان هوشمند -6

در ساختمان های هوشمند دیگر نیاز به کلیدها ،ریموت کنترل های متفاوت و موارد مشا به دیگر ندارید.در این سیستم تمام 

در برخی موارد فاصله تا و ...کنترل و مدیریت می شوند و  تجهیزات ساختمان از طریق یك دستگاه مانند تلفن همراه ، 

ساختمان جهت کنترل و مدیریت تجهیزات اهمیتی نخواهد داشت . )کنترل از راه دور و بدون محدودیت زمانی و مكانی ؛ 

 .مشاهده تصویری محل با دوربین های مداربسته (

 می باشد :کنترل کلیه تجهیزات و سیستم های هوشمند ساختمان از طریق یكی از روش های زیر امكان پذیر 

 )صفحه نمایش لمسی )صفحه لمسی تاچ که بر روی دیوار نصب می شود 

 )کلیدهای هوشمند دیواری )جایگزین مناسب کلیدها و کنترل کننده های ساختمان با صفحه نمایش 

 (ریموت کنترل )قابل برنامه ریزی و معرفی تجهیزات جهت کنترل تمام ساختمان 
 ساختمان و به همراه نرم افزار مخصوص کنترل ساختمان ( تبلت )قابلیت حمل و ت ییر مكان در 

 ) رایانامه )اتصال تمام تجهیزات ساختمان بصورت متمرکز به رایانه 

 ) اینترنت )کنترل و ت ییرات دلخواه تجهیزات ساختمان در اتصال به شبكه اینترنت 

 ) کنترل تمام تجهیزات و دریافت و ارسال به سیستم های هوشمند ساختمان(sms 

 گوشی تلفن همراه 

 (WHAN) شبکه های اتوماسیون خانگی بیسیم -7

، در بـر گیرنـده    WHAN: Wireless (Home Automation Networks ) شبكه هـای اتوماسـیون خــانگی بیســیم          

ـوان از آنهـا تجهیزات بـدون سیمی هستند که سنسورها)حسـگرها ( و فعـال کننـده هـایی در آنها تعبیه شـده اسـت و مـی ت

ایـن شـبكه، بطـور معمـول شـامل       . بـرای کنتـرل منـازل استفاده کرد که سبب تسهیل در مدیریت مؤثر منازل مـی شــوند  
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چندین نـوع وسـیله اسـت کـه در آنها سنسورها و فعال کننده هایی تعبیه شده است و ممكن است توان الزم برای آنها توسط 

 استفاده از ارتباطـات .فرکانس رادیویی( هستند )RF هـز بـه فرستنده/ گیرنده های با توان کمباتری تـأمین شـود و اغلـب مج

RF      باعـث انعطـاف پـذیری در افـزایش یـا کاهش تجهیزات و نیز کاهش هزینه های نصب شـبكه مـی گــردد، زیـرا راه حـل ،

سینی هـای مخصـوص کابـل هسـتند کـه خـود هزینـه   هایی که از سیم استفاده مـی کننـد، اغلـب نیـاز بـه کانال و داکت و

جداگانه ای را تحمیل می کند؛ اما باید این را هم مد نظـر قرار داد که ویژگی هایی مانند طبیعت دینـامیكی محــیط انتشــار   

 .پیش می کشد WHAN رادیویی، محدودیت منابع و تحرك پذیری برخی وسـایل، چـالش هایی را در طراحی شبكه های

 بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از این شبکه ها  -7-1

یك چراغ روشنایی را می توان از هر پریزی کنترل کرد و نیـاز بـه سـیم پیچـی جدیـد کـاهش مـی یابـد.          كنترل روشنایی:

نسـورهایی کـه   همچنـین المپها را می توان با کنترل از راه دور فعال کـرد . بـه عـالوه ایــن المـه هـا مـی تواننـد توسـط س      

  .حساس بـه حضـور یـا روشنایی هستند، به هنگـام کـم نـور بـودن محـیط، بـه صـورت خودکار روشن شوند

فناوری مادون قرمز سال ها است که بـرای ارتباطـات بیســیم بــین یــك کنتــرل از راه دور و وســایلی       كنترل از راه دور:

 .مورد اسـتفاده بـوده اسـت    (HVAC )سیستم هـای گرمایشـی و تهویه مطبوع بیسیم و LAN ماننـد تلویزیون ها، تجهیزات

پرده های پنجره، سیستم هـای تهویـه، سیسـتم گرمـای مرکـزی و غیـره را مــی تــوان براســاس     مصرف انرژی هوشمند:

ماننـد میــزان دمــا و    اطالعاتی که از چندین نوع سنسور گردآوری مـی شـود، کنتـرل کرد کـه ایـن سنسـورها پارامترهـایی     

رطوبـت و روشنایی و حضور یا عدم حضور را می پایند و در نتیجه می تـوان با این روش از اتالف انـرژی جلـوگیری بـه عمـل     

آورد. به عالوه، مـی توان از ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای شناسـایی مقــدار اوج مصـرف اسـتفاده کـرد و بـه تجهیـزات       

ـاال رفـتن میزان مصرف شده اند، عالیم اخطار ارسال کرد. همچنین شرکت های تأمین کننده انـرژی هـم   خانگی که مسـبب ب

  .استفاده کنند WHAN می توانند برای مدیریت بار انرژی، از شبكه های

دود، سیستم هـای امنیتـی پیشـرفته مـی تواننـد مبتنــی بـــر چنـــدین سنســـور ماننـــد تشـــخیص       امنیت و ایمنی:

تشــخیص شكستگی شیشه و تشـخیص حرکـت باشـند کـه وضـعیت هـای مخاطره آمیز احتمالی را شناسـایی مـی کننـد و    

واکنش مناسب آن را در دستور کـار قـرار مـی دهنـد . بـه عنـوان مثـال در صـورت تشخیص دود ممكن است عالیـم هشـدار   

 دهنده آتش سوزی فعال شوند.  

 Building ) انررژی برا اسرتفاده از سیسرتم هرای مردیریت و اتوماسریون سراختمان         بهینه سازی مصرف -8

(management system  و تابلوی مدیریت انرژی(BEMS) 

سیستم هـای مـدیریت و اتوماسـیون سـاختمان بـه منظـور نظارت خودکار و کنتـرل سیسـتم هـایی نظیــر : روشــنایی،        

لولـه کشی، تجهیزات آتش نشانی، کنتـرل تـردد، گرمـایش و سیسـتم های تهویه مطبوع استفاده می شوند . این اصطالح بـه 

تفاده می شود نیز اطـالق مـی گــردد . همــه ایــن سیســتم هــا از یـــك  سیسـتمی که در آن از سنسورها و کنترل ها اس

پردازشــگر دیجیتــالی الكترونیكی برای کنترل الگوریتم ها استفاده می کننـد و قاب لیـت برقراری ارتباط با دیگر کنترلرهــا  
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ارهـا ، حسـگرها، شـبكه هـای ارتبـاطی و      ، تمامی المان هـای کنترلـی شـامل سـخت افز    BMSرا دارا مـی باشـند . اصـطالح 

کنترلهای مرکزی را پوشش می دهـد . بـه طور کلی یك سیستم کنترلی شامل سـه بخــش اصــلی سنســور، کنترلـرو یـك      

وسیله کنترل کننده است و هـ ر مولفـه در معمـاری شبكه به طریقی بـا سیسـتم ارتبـاطی در تمـاس اسـت . شــبكه هــای        

ضروری مشخص شده است : الـف . قسـمت فیزیكی: که سیگنال های کنترلی را منتقـل مــی کنــد ؛ از   ارتباطی با دو قسمت 

قبیـل سیم،فیبر نوری و رادیو . ب . پروتكل : که یـك دسـته از قـوانین زبانی رایج بـرای ارتبــ اط برقــرار کــردن ســیگنالها     

هزینه ها، از طریـق کـاهش هزینـه هـای راه انـدازی سـاختمان      اسـت . نتیجـه استفاده از سیستم مدیریت ساختمان، کاهش 

یك تابلوی مرکزی دیجیتالی اسـت کــه بــه    BEMS سیستم BEMS (تابلوی مدیریت انرژی ساختمان )خانه هوشمند .است

و  کمك مدارهای دیجیتالی پیشرفته کنترلهای توزیع شده را میسر می سازد . به طوریكـه تمـامی روشـنایی هـای ســاختمان     

سیسـتم سرمایش و گرمایش و پریزهای خاص را تحت پوشـش قـرار مـی دهـد و بـا خـارج نمـودن مصـرف کننـدگان غیــر        

ضـروری و خـاموش نمودن روشنایی ها در هنگـام عـدم حضـور و بـه صـورت کـامال هوشمندانه عمل نموده و سـهم بسـزایی   

ی مخـرب و بـرق گرفتگـی و جلوگیری از نشتی جریان کامال حساس در کاهش مصـرف انـرژی دارد. سیستم در مقابل ولتاژها

بوده و با تشخیص نشتی جریان برق، نشتی جریان گاز و نشتی جریـان آب فـرامین الزم را از طریق خطوط تلفن صادر نمـوده  

گیـر، اعـالم حریــق و    و همزمان دستور قطـع ورودی های آب، برق و گاز را صـادر مـی کنـد . از طرفــی سیســتم دارای دزد  

اعـالم زلزلـه بسـیار پیشـرفته مجهـز بـه سیستم تلفن گویا می باشد به گونه ای کـه مــی توانــد در مواقــع لـزوم از طریـق      

هشدارهای صوتی و تلفنی اعالم خطر نمایـد . ایـن سیستم کلیه تجهیزات الكتریكـی را نسـبت بـه هـم مـرتبط مـی نمایـد و  

ـی کنـد و اطالعـات مربوطـه را بـه خـارج انتقال می دهد و یا از خارج از منزل می توانـد بـه تمـامی تجهیـزات     برنامه ریزی م

فرامین مورد نیاز را از راه دور اعمـال کنـد . ایـن سیسـتم وظیفـه حفاظت و ایمنی افراد و تجهیزات را به عهـده داشــته بــه    

مـی شـوند و تجهیـزات نیـز در مقابل دامنه ولتاژ، جریان نشتی ، سـرقت و حریـق طوریكـه افراد در مقابل برق گرفتگی ایمن 

حفاظـت مـی شوند . همچنین سیستم افراد را زودتر از وقـوع زلزلـه آگـاه مـی سازد و به طور اتوماتیـك جریـان آب و بـرق و    

آنهـا از سوییچ های فشاری استفاده می شود و در این سیستم کلیدهای معمولی از مدار حذف و به جای  . گاز را قطع می کند

 در نتیجه هیچ نوع جرقـه ای در هنگام قطع و یا وصل به وجود نمی آیـد . از دیگـر مزایـای این روش یك المه را می توان از

n  روشنایی هـا بـه   نقطـه روشـن و یـا خـاموش نمود . با استفاده از تابلوی مدیریت انرژی ساختمان کنترل کلیـه دستگاه ها و

صورت مرکزی میسر می شود و مـی توان همه دستگاه ها و روشنایی هـا را از یـك نقطـه بـه صـورت مرکزی کنتـرل نمـود و   

همچنین امكان دسترسی بصورت یكجا بـه روشنایی های سـاختمان میسـر بـوده و در ضـمن مـی تـوان بــ ا اسـتفاده از ایـن    

هایی که قـدیمی هستند هم بدون ت ییـر در سـیم کشـی تحـت کنتـرل گرفـت و همچنـین   سیستم تابلوی برق در ساختمان

امكان تعریف ساعات اوج مصرف برای سـاختمان وجـود دارد تا سیستم بـه صـورت هوشــمند در ســاعات پیــك مصــرف ،     

ختمان هــای جدیداالحــداث ســبب    در سا BEMS مصرف کننده های غیرضروری را از مدار خارج نماید . اسـتفاده از تابلوی

الـف(. بــا    :برخی از خدمات هوشمند تابلوی مدیریت انرژی به صـورت زیـر اسـت   . کـاهش لوله گذاری و سیم کشی می شود

ب(. برخورداری از کلیـدهای فانكشـن جهـت     . تلفـن و از راه دور المپهـا و تجهیـزات الكتریكـی را فعال یا غیر فعال می نماید

هـای سـفید    LED ج(. اسـتفاده از  .انـرژی و خاموش کردن المپهای کل منـزل و یـا تـك تـك اتاقهـا در هـر صـورت ذخیـره 

د(. قابلیت نظارت بـر ولتـاژ بـرق شـهری و      .پرنور جهت روشـن نمـودن نسبی فضا در صورت قطع برق شهر به صورت خودکار
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ه(. برای کودکـان و افـراد    .ل توان مصرف در سـاعات پیك مصرفقطع مصـرف کننـده ها در صورت غیر مجاز بودن آن و کنتر

 . مسن و بیمار در منزل، مراقبت های ویژه صوتی و حرکتی برقرار می کند

بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از کلیدهای هوشمند الكتریكی اسـتفاده از کلیـدهای هوشـمند سـازگار بــا ریمــوت           

رل و ایجاد محـیط مطلـوب و از سـوی دیگـر کاهش هزینه های اضـافی انـرژی را بـه همــراه     کنتـرل، از یك سو سادگی کنت

مـی آورد . البتـه در این از ساختمان ها راهكارهای دیگری نیز وجـود دارد بـه عنـوان مثال استفاده از سنسورهای حساس بـه  

هوشـمند و عملكردهـا ی مختلف تنظـیم شـدت روشـنایی،    حضـور افـراد یكـی از آن راهكارها است . بـا اسـتفاده از سیسـتم 

کنترل پرده ها و سایبان ها، زمان بندی روشنایی و غیره ، تلفیق روشنایی طبیعـی خورشـید و نـور مصنوعی سبب مـی شــود   

. امكـان   تـا همـواره عـالوه بـر وجـود روشـنایی مطلوب و مناسب، تا میزان چشمگیری در مصـرف انـرژی صـرفه جویی شـود 

ارتباط همه انواع کلیدها و کنترل کننـده هـا بــه سیســتم هوشــمند وجــود دارد . کلیــدهای هوشــمند دارای ترموستات 

هستند . درجه حرارت مطلوب توسط کاربر به راحتـی تنظیم می شود و بـا اسـتفاده از کنتـرل کننـده هــای ویپــه وســایل        

نیـاز فعـال مـی شـوند و از این رو عالوه بر آنكه همیشه دمــای مطلــوب وجــود دارد ،     گرمایشی و سرمایشی فقط در صورت

 کـاهش چشمگیری در هزینه های انرژی ایجاد می گردد.

بـا اسـتفاده از کلیدهای هوشمند، امكان تعریف سناریوهای دمـایی نیـز مهیـا می شـود مثـل ســناریوهای ورود، خــروج،       

تـرل یكپارچه تمامی سیستم های سرمایشـی و گرمایشـی نیـز وجـود دارد. برای ایـن منظـور مـی تــوان از     شـب، امكـان کن

نمایشـگر هوشـمند و یـا پنـل کنترلی اسـتفاده نمـود . کلیـدهای هوشـمند اطالعـاتی از قبیـل دمای محـیط را نمـایش مـی    

 دهند .  

لف یك واحد مسكونی نیازهای کنترلی در فضاهای داخلی یــك واحــد   مثالی از ایجاد چنین سیستم هایی در بخش های مخت

 مسـكونی بـا تفكیك فضاها  

 ورودی ساختمان هنگام ورود

 روشن شدن مسیرهای روشـنایی موردنیـاز در مسـیر ورود تا رسیدن به محل مورد نظر 

 ایجاد دمای مطلوب در هنگام ورود و تعریف دمای مطلوب در هنگام حضور در منزل. 

 )امكان تطبیق نور فضای داخلی با نور موجود در محـیط )در دو زمان شب و روز.  

 )امكان تطبیق پرده هـا و چراغهـای پشـت پـرده بـا زمـان حضور)در دو زمان شب و روز. 

 امكان گزارش گیری زمان و تعداد ورود و خروج در شرایط خاص 

 

  ورودی ساختمان هنگام خروج

  مسیرهای روشناییخاموش شدن کلیه 

 ایجـاد دمـای مطلـوب در هنگـام خـروج و تعریـف دمـای مطلوب در هنگام عدم حضور در منزل. 

 .)امكان تطبیق پرده هـا و چراغهـای پشـت پـرده بـا زمـان حضور)در دو زمان شب و روز 
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 امكان شبیه سازی حضور در منزل 

  در و پنجره هاامكان گزارش گیـری از وضـعیت بـاز و بسـته بـودن .  

 کنترل باز و بسته شدن پـرده هـا و یـا حتـی یـك مسـیر روشنایی جهت تامین نور الزم برای گلهای زینتی.  

 امكان گزارش گیـری دمـا و وضـعیت اب و هـوای محـیط خارج.  

 اتاق های خواب

 نیاز امكــان کنتــرل و تعریــف ســناریوهای متفــاوت در خصوص شدت روشنایی مورد. 

 مكان تعریف سناریوهای متفاوت)روز و شب( در خصـوص کنترل پرده هاا. 

 مد مطالعه  

غیرفعال کردن سیستم صوتی، ایجاد نور با شـدت نـور الزم جهت مطالعه، تنظیم پرده و اسـتفاده از نـور طبیعــی موجــود در   

جزیی تـرین مكــان در یـك خانـه نیـز تـدابیری را      چنین سیستم هوشمندی حتی برای  .محیط، ایجاد دمای مطلوب در فضا

   .نیازهای کنترلی در فضاهای مشاعات یك ساختمان مسـكونی بـا تفكیك فضاها :اندیشیده است به عنوان مثال

 راه پله ها 

 ایجاد روشنایی بر اساس حضور و کنترل زمانبندی شده 

 ه از روشنایی اضطراریامكان کنترل دسترس و همـاهنگی در مواقـع اضـطراری و استفاد 

 پاركینگ

 ایجاد روشنایی براساس حضور و کنترل زمانبندی شده. 

 باز و بسته شدن در ورود و خروج با نزدیك شدن اتومبیـل ساکنین در هنگام تردد. 

 کنترل فن هـای تخلیـه هـوا بـر اسـاس حضـور و کنتـرل زمانبندی شده . 

 

واحردهای مسرکونی مدرنی كه دارای فضای ورزشی هستند ؛ نیرز امکران پر یر    استفاده از سیسرتم هرای هوشرمند در 

 :است

 فضای ورزشی)استخر،سونا،جکوزی،سالن ورزشی(

   امكان کنترل روشنایی فضاهای ورزشی هنگام ورود و بعـد از خروج با امكان تعریف سناریوهای متفاوت بسته به نـوع

 .کاربری

 امكان توزیع صوت در فضای ورزشی. 

 ان دیم کردن نور فضای استخر.امك 

  امكان کنترل، مانیتورینگ فضـای ورزش، فعـال و یـا غیـر فعال کردن نقاط کنترلی از داخل واحد مانند: راه انـدازی

 .سـونا و جكوزی قبل از مراجعت به فضای ورزشی

وشـمند حتــی بــرای جزیــی تــرین      با توجه به توضـیحات داده شـده ؛ مشـاهده مـی شـود کـه اینگونه سیستم های ه      

کـار در منزل از قبیل: مطالعه، رفت و برگشت از درب ورودی و غیره نیـز تدابیری را اندیشـیده انـد . بنـابرای ن در صـورتیكه 
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رفه بتـوان فرهنـگ ایجاد چنین ساختمان هایی را بین مردم ایران بـه وجـود آورد تـا حد بسیار زیـادی در مصـرف انـرزی صـ

گذشته از موضوع مصرف انرژی ، با ایجـاد ایـن طـرح، عـالوه بـر اینكه سـاختمان هـا از نمـای زیبـاتر و      . جـویی شـده اسـت

بهتری برخوردار خواهند بود ؛ باعث نظم و یكپارچگی بین عناصر مختلــف ســاختمان و در یــك کلمـه آسـایش و راحتـی و       

   .دامنیـت سـاکنان آن سـاختمان خواهنـد ش

 مزایای ساختمان هوشمند  -9

: ساختمان هوشمند با استفاده از اتوماسیون و بر عهده گرفتن برخی کارهای تكراری راحتی بیشتر برای ساکنین  راحتی -9-1

خود به ارم ان می آورد . از طرف دیگر ، برای ایجاد فضای دلخواه در ساختمان هوشمند تنها یك اشاره کافی است : سـناریوها  

سـاده و چنـد زبانـه )از     User Interfaceوظیفه تنظیم دقیق محیط را به عهده میگیرند . استفاده از یك نرم افزار کار آمد با

جمله فارسی( برای کنترل کلیه تجهیزات مزیت دیگری است که موجب سادگی زندگی در ساختمان هوشمند میگردد . کار بـا  

 .دارداین نرم افزار نیاز به هیچ اموزش خاصی ن

در شرایط بحرانی از جمله آتش سوزی ، آب گرفتگی و سرقت ، ساختمان هوشمند اخطارهایی اعالم میكنـد کـه   ایمنی : -9-2

میتوانـد سـهم بسـزایی در پیشـگیری از وقـوع خرابـی یـا بسیشـتر شـدن آن ایفـا کنـد . ویژگـی خـاص دزدگیـر در منطقـه                

دقیق تشخیص حضور شخص ، حسگر اثر انگشت و همچنین کنتـرل  فضاهای تحت پوشش ، استفاده از سنسور  (Zone)بندی

 .و ظبط تصاویر دوربینهای مدار بسته بصورت دیجیتالی ایمنی را برای منازل به شكل چشمگیری باال میبرد

ری انعطاف پذیری در اجرا و استفاده ، از خصوصیات شاخص تكنواوژی هوشمند است . با استفاده از ابزا :انعطاف پ یری  -9-3

که این تكنولوژی د ر اختیار قرار میدهد ، برای اضافه کردن این امكانات به منازل موجود در اکثر مـوارد نیـاز بـه سـیم کشـی      

مجدد و تویض تجهیزات موجود در ساختمان وجود ندارد . استفاده از کلیدها و صفحات نمایش هوشمند برای برنامـه ریـزی و   

از داخل ساختمان و یا بـا تلفـن همـراه ، همگـی سـاکنین را        Remote Controlتفاده ازاجرا دستورات ، امكان کنترل با اس

 .برای دسترسی به امكانات ساختمان یاری میكنند

مدیریت مصرف انرژی در ساختمان هوشمند تأثیر بسزایی در صرفه جویی مصرف انرزی  صرفه جویی در مصرف انرژی : -9-4

ویه به حضور شخص برنامـه ریـزی بهینـه دمـای اتاقهـا در سـاعات مختلـف شـبانه روز از         دارد . واسته کردن نور و سیستم ته

مصادیق این مدیرسیت مصرف انرژی هستند . همجنین جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب به داخل سـاختمان در تابسـتان   

دسـتگاههای سرمایشـی میشـود .    توسط کنترل اتوماتیك پرده و کرکره ، سبب صرفه جویی در مصرف انرژی الكتریكـی بـرای   

 .بررسیها نشان میدهند ، با بكارگیریب یك منطق کنترلی صحیح ، تا میزا ن چهل درصد از انرژی مصرفی کاسته میشود

با توجه به آنكه مصرف انرژی کامالَ در کنترل قرار دارد ، بهای پرداختی تا حـد قابـل قبـولی بـه میـزان       كاهش هزینه : -9-5

 .فی نزدیك است . به این معنا که کاربر تنها هزینه واقعی انرژی مورد نیاز را می پردازدانرژی مفید مصر
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سیستم هوشمند امكان کنترل یكپارچه کل ساختمان را میسر میسازد به نحوی که المانهای کنترلـی   :كنترل یکپارچه  -9-6

 .به مراجعه نقطه کنترلی نیست در دورترین نقاط ساختمان هم به راحتی مانیتور و کنترل میشوند و نیازی

 5تـا   9شـود معمـوال بـین    اندازی سیستم صرف میهایی که برای نصب و راهاز این جهت است که معموال هزینهBMSاهمیت 

توان بـه حفـو و   جویی در مصرف و همچنین میای برای صرفهشود و به این ترتیب با داشتن وسیلهسال به طور کامل احیا می

 اصلی به میزان کامال مطلوب و مدیریت زمان دست یافت. تامین سرمایه

توان به سـه  تر به جزئیات کار در بحث ممیزی انرژی و بررسی و برآورد هزینه مصرفی در کاربردهای گوناگون میبا توجه دقیق

 مقوله زیر دست یافت:

هدایت عملكـرد تجهیـزات ت ییـرات     توان باهای کنترلی میبه کمك تنظیم محسوس سیستم جویی بدون هزینه :صرفه -1

 عمده و مفیدی در روند عملكرد دستگاه ایجاد کرد که این طرح تقریبا بدون هزینه است.

گیرند از جمله موارد زیر هایی که متناوباً مورد استفاده قرار میاین روند در بخش جویی با هزینه بسیار كم :صرفه -2

 کاربرد دارد:

ها و یـا کنترلرهـای   vending machineوئیچ زمانی در سیستم آبگرمكن، کنترلر سیفون توالت، کنترلر سیستم روشنایی، س

 حرارت مرکزی.

رود که نیازمند ایجاد ت ییرات عمده و یـا ت ییـر مكـان در    هایی به کار میاین روند در طرحجویی در مقیاس باال : صرفه -3

یا حساس هستند. به عنوان مثال جایگزینی سیستم بـویلر و مشـعل    نقشه و همچنین مستلزم بكارگیری تجهیزات بسیار مدرن

های دارای چیلر و همچنین در جایی که مصرف همزمان بـرق و گرمـا   حرارتی با هدایتگر گاز داغ در واحد آب گرم و یا سیستم

 (.combined heat & powerداریم )

پذیری آل بسته به میزان انعطافنرژی بود که در حالت ایدهآنچه تاکنون گفته شد نتایج حاصل از یك برنامه جامع مدیریت ا

 سود سالیانه در بر دارد. %55تا  95آن حدود 
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 نتیجه گیری و پیشنهادات  -11

امروزه یكی از مهمترین نكاتی که در ساختمان ها اعم از مسكونی، تجاری، بیمارستان ها، هتل ها و غیره در نظر گرفته مـی      

شود ؛ مسئله بهینه سازی مصرف انرژی است . در ایران با توجه به اهمیت صرف جویی در مصرف انرژی ، که در سـالیان اخیـر   

خت های فسیلی ، محدود بودن منابع و همچنین قیمت رو به رشد آنها ، بیشتر مورد توجـه  به علت رشد فزاینده استفاده از سو

قرار گرفته است ؛ استفاده از سیستم های مدیریت و هوشمندسازی ساختمان ها به میزان قابل توجهی کـل مصـرف انـرژی را    

بنابراین این مقاله سعی بر گشودن باب تـاثیر  کاهش می دهد و شرایط آسایش و ایمنی را نیز به طور مطلوبی فراهم می سازد . 

شبكه هوشمند با استفاده از شبكه های حسگر بیسیم در اتوماسیون خانگی، سیستم های مدیریت انرژی، کلیـدهای هوشـمند   

ا الكتریكی در ساختمان جهت بهینه سازی مصرف انرژی داشته و اهمیت آنچه را که تا کنون نادیده گرفته شده است را تنها بـ 

  . اشاراتی مختصر ذکر نموده است

در صورت اعمال نكات مطرح شده توسط طراحان به ساکنین ساختمان های مسكونی و غیر مسكونی، به راحتی می توان از     

یك سو ضمن کاهش آلودگی ناشی از مصرف انرژی هایی که از سوخت های فسـیلی تـامین مـی گـردد و خطـر جـدی بـرای        

معه ایجاد کرده است ؛ و نیز کاهش هزینه های اضافی ، می توان با استفاده از تكنولوژی های نـوین  سالمت روحی و جسمی جا

الكترونیكی و طراحی شبكه هوشمند در جهت بهینه سازی مصرف انرژی پیش رویم. بزرگترین موضوع در ایـن مـورد فرهنـگ    

وضوع این است که دولت اطالع رسانی کافی از مزایای ایجاد این چنین ساختمان ها و منازلی بین مردم است که راه حل این م

اینگونه سیستم ها را داشته باشد و در این راستا کمك های مالی را نیز برای برپایی این گونه ساختمان ها انجام دهد بـه امیـد   

 د.ل پیش براینكه بتوان این فرهنگ را بین تمام مردم ایجاد نمود و کشور را به سمت سازندگی و بی نیازی و تكام
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