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.1چکیده
سهم نزدیک به نیمی از انرژی کشور در بخش غیر مولد ساختمان ،سبب می شود بار سنگینی بر دوش دولت و مردم وارد آید و
آالینده های بسیاری را بر محیط زیست تحمیل نماید .در اثر سوء مصرف انرژی ،ساالنه مقادیر قابلتوجهی از بودجه و سرمایه
کشور به هدر میرود .برای برونرفت از این چرخه ناقص ،ضرورت استفاده از فناوریهای دانشبنیان و دوست دار حفظ محیطزیست
در جهت کاهندههای مصرف انرژی مطرح میگردد .سامانه مدیریت انرژی ساختمان ( )BEMSالگویی تمام نما از یکی از فناوری
های دوست دار محیط زیست به شمار می آید که در نتیجه به کار گیری آن در ده ساختمان پایلوت کشور با  00777مترمربع زیر
بنا ،که در اقلیمهای جغرافیایی مختلف و با کاربریهای متفاوت به انجام رسیده باعث  060006کیلووات ساعت در سال کاهش در
مصرف انرژی گردیده است .این پژوهش بر پایه مطالعات امکان سنجی توسط سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) و شرکت مادر
تخصصی توانیر در  000777ساختمان ملّی انجام شده است .با استناد به آمار به دست آمده متوسط مصرف انرژی در بخش
روشنایی ،هر ساختمان  40/0 Mwh/yمی باشد و با پتانسیل کاهش 07درصدی در مجموع بیش از 44777777 Mwh/y
انرژی را مصرف می نماید .بر همین اساس در کوتاه مدت اقدام به جایگزینی المپ های کم مصرف به جای المپ های رشته ای و
هالوژن گردید (در آن مقطع  09میلیون رشته المپ کم مصرف یارانه ای تهیه و توزیع شد) و در بلند مدت مقرر شد از سیستم
هوشمند  BEMSاستفاده شود و از سویی نتایج اجرای پروژه پایلوت در ده ساختمان که بر اساس ممیزی انجام شده توسط سابا
 % 07/0کاهش مصرف انرژی را تجربه نموده است مبین پتانسیل کاهش بیش از  0میلیون مگاوات ساعت در ساختمان های دولتی
بوده که خود گویای نقش مهندسی ارزش در کاهش مصرف انرژی می باشد.
واژگان کلیدی :سامانه مدیریت انرژی ساختمان ( ،)BEMSبهینه ساری مصرف انرژی در ده ساختمان ملّی  ،سازمان بهره وری
انرژی ایران (سابا)  ،شرکت مادر تخصصی توانیر ،اقتصاد انرژی
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.2مقدمه
فرآیند تبدیل انرژی از پاالیشگاه تا نقطهی مصرف و شیوه توزیع انرژی در کشور و همچنین سهم انرژی در
ساختمان های اداری و ضرورت به کار گیری سامانه مدیریت انرژی ساختمان
در دهههای اخیر ،با صنعتی شدن جوامع و افزایش سرانه مصرف انرژی ،آالینده های محیط زیست نیز افزایش یافته و عوارض
بسیار خطرناک آن متوجه محیط زیست گشته است .اگرچه کشور ایران دارای غنی ترین منابع انرژی میباشد  ،اما تلف کردن و
استفاده نادرست از انرژی خسارات جبران ناپذیری را به کشور تحمیل مینماید .کشورهای توسعه یافته در جهت اصالح مصرف
انرژی با بهره گیری از فناوری های دانش بنیان دوست دار محیط زیست بسوی ایجاد ساختمانهای سبز و صفر انرژی روی
آورده اند.
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تصویر .1جریان انرژی در بخش برق از تولید تا مصرف واحد :میلیون بشکه معادل نفت خام (گیگاوات ساعت)

با نگاهی به فرآیند تبدیل انرژیهای اولیه به انرژی الکتریکی نهایی در نقطه مصرف مشاهده میشود که تنها  60/00درصد به
انرژی الکتریکی تبدیل می شود .باقی انرژی در پروسه تبدیل از دست میرود و باعث ایجاد آالینده های محیط زیستی می شود.
از همین میزان انرژی استحصال شده  04/6درصد آن در بخش غیر مولد ساختمان مصرف می شود که از مجموع مصارف
صنعتی و کشاورزی کشور بیشتر بوده و همین امر ضرورت مضاعف به کارگیری این سامانه مدیریت انرژی ساختمان را بیش از
پیش نمایان میسازد.

تصویر  .2نمودار سهم انرژی در بخش های مختلف کشور
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سهم مصرف انرژی در ساختمان های عمومی و دولتی بخش قابل توجهی از بخش کلی انرژی کشور را به خود اختصاص داده
است که بسیار نگران کننده می باشد .در نمودار های ذیل میزان هر بخش را به تفکیک نشان میدهد .با این حال ،با توجه به
ضرورت کاهش انتشار کربن ،بایستی تمام اقدامات در جهت کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش گازهای سمی از جمله
 CO2برای ایجاد محیطی امنتر برای زندگی ،صورت گیرد .نمودارهای ذیل میزان مصرف انرژی و همچنین تفکیک استفاده از
آن را در بخش های مختلف ساختمان های اداری نشان می دهد:
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کاهش تقاضای انرژی در ساختمانها میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و آزاد کردن منابع مالی برای منابع انرژی
تجدیدپذیر کمک کند .در جهت بهبود سیستم ها مطالعات وسیعی از سوی سازمان بهره وری انرژی(سابا) و شرکت مادر
تخصصی توانیر صورت گرفته است که به اختصار نتایج و تحلیل پیشنهاد ها در سه نوع فرم جداگانه به شماره 460به شرح زیر
تهیه شده است:
* جمع آوری اطالعات روشنایی
* فرم تعهد برای ساختمان های دولتی بازید شده
* تهیه یک برنامه نرم افزاری جهت جمع آوری اطالعات به دست آمده از فرم های ،460که باید توسط شرکت های توزیع بر
اساس آمار روشنای ی استان ها و سازمان ها و میزان کاهش یا افزایش مصرف به سابا ارسال گردد .ودر کل نتایج ذیل حاصل شد
منابع روشنایی در چهار گروه مهتابی ،گازی ،رشته ای و هالوژنه و در  97استان و در  94سازمان و وزارت خانه کشور به شرح
ذیل محاسبه گردید
* تعداد کل ساختمان های دولتی حدود  000777دستگاه
* میزان برق مصرفی در بخش های دولتی 67777777Mwh/y
* متوسط برق مصرفی هر ساختمان دولتی 60/0 Mwh/y
* متوسط برق مصرفی در سیستم روشنایی هر ساختمان دولتی 40/0 Mwh/y
* حدود  00درصد از برق مصرفی به روشنایی اختصاص داده شده است

تصویر .3نمودار توزیع تعداد انواع المپ های ساختمان های اداری بازدید شده
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تصویر  .4نمودار خطی تعداد انواع المپ ها در ساختمان های بازدید شده

نتیجه ی مطالعات امکان سنجی انجام شده تنها در بخش روشنایی با پتانسیل کاهش حداقل 07درصد ناشی از اصالح ساختار
تجهیزات و اعمال مدیریت در مصرف انرژی به کمک سامانه  BEMSبیش از  060777777 Mwh/yرا در پی دارد.

تصویر  .5نمودار سهم انرژی مصرفی ) (KWHانواع المپ ها به تفکیک نوع المپ در ساختمان های بازدید شده
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در این مقاله تالش شده تا نقش سامانه انرژی ساختمان ( )BEMSرا بر و اقتصاد ملی محاسبه و اثرات سیستم را بر کاهش
زیان بار آالینده ها بر محیط زیست بیان گردد.
سیستم مدیریت انرژی ساختمان قادر است مدیریت ،مانیتورینگ و کنترل هوشمند روشناییها ،سیستم سرمایش /گرمایش را
در هر ناحیه به عهده بگیرد و با تصمیمگیری اصولی ،رفاه و آسایش محیط را افزایش داده و مصرف انرژی در ساختمان را
کاهش دهد.
در این سیستم ،سنسور نور میتواند میزان نور محیط را تشخیص دهد و از طریق ارسال اطالعات به فعالساز ) )Actuatorبنا
به نیاز کاربری محیط ،میزان نور را تنظیم کند .سنسور تشخیص حضور ) (Presence Sensorمیتواند تجهیزات روشنایی و
سرمایش /گرمایش را در زمان عدم حضور افراد از مدار خارج نماید .ترموستات هوشمند میتواند دمای مطلوب کاربران را در هر
محیط بصورت بهینه فراهم کرده و برای جلوگیری از هدر رفت انرژی در زمان باز بودن پنجرهها ،تجهیزات سرمایشی و
گرمایشی را بطور خودکار غیر فعال نماید .همچنین بویلرها ،هواسازها ،چیلرها و پمپها میتوانند با توجه به دادههای محیطی
بصورت بهینه مدیریت شوند.
اهداف محوری سامانه مدیریت ساختمان BEMS
-4بهینه سازی مصرف انرژی وکاهش پیک بار مصرفی
-6باالبردن سیستمهای حفاظت وامنیت ساختمان
-9هوشمند سازی ساختمان

تصویر  .6فلوچارت عملکرد سامانه BEMS
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متودولوژی اجرای سیستم در جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان های عمومی و دولتی
نتایج عملی اجرای پروژه در ده ساختمان دولتی منجر به کاهش بیش از 07درصد مصرف انرژی گردیده و در جهت پایین
آوردن دوره بازگشت سرمایه گذاری از عملکردهای هوشمند سازی و سیستم های حفاظتی و امنیتی صرفه نظر شده است .به
همین دلیل دوره باز گشت سرمایه گذاری به  9/6سال تقیل یافته است که همین امر می تواند توجیه اقتصادی الزم برای
سایر پروژه ها توجیه پذیر مینماید .به برخی از قابلیت های این سامانه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
* قابلیت ارتباط با نرم افزار مدیریت هوشمند مرکزی از طریق  HMIو SCADA
* امکان افزایش قابلیت ب جهت فعالسازی ویژگی های زمان بندی بدون ارتباط با نرم افزار مدیریت هوشمند مرکزی
* بورد  Bluetoothجهت فراهم کردن ارتباط با دستگاه های تلفن همراه و استفاده به عنوان رابط کاربر
* بورد گیرنده و فرستنده  IRجهت ارتباط با ریموت کنترل های  IRو با تجهیزات قابل کنترل از طریق IR
* بورد  programmingآدرس دهی و تنظیمات دستی جهت تنظیم دستگاه بدون ارتباط نرم افزاری
* بورد سفارشی با توجه به نیازهای ویژه هر پروژه
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فرآیند اجرایی پروژه از دو روش زیر مورد اجرا قرار گرفته است:
 -1اصالح ساختار تجهیزات (جایگزین نمودن المپ های رشته ای توسط المپ های کم مصرف )
-2اعمال مدیریت مصرف و کاهش پیک بار انرژی
-1-1شناسایی تجهیزات پر مصرف مانند ترانسهای قدیمی یا المپهای رشتهای یا فلورسنت قدیمی و جایگزین کردن آنها با
تجهیزات با راندمان باال مانند باالستهای الکترونیکی و یا باالستهای الکترونیکی و فلورسنت  T8میتواند مصرف انرژی این
تجهیزات را  47تا  97درصد کاهش داد .مزیت دیگر آنها طول عمر باالتر است که سبب کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری در
بلند مدت میشود.
-2-1استفاده از المپ های مهتابی لومیلوکس  T8و جایگزینی آن با المپ های  T10و T12
این نوع مهتابیها در مقایسه با مهتابیهای عادی دارای مزایایی هستند که اصلیترین آنها موارد زیر میباشد:
*طول عمر باالتر%67

*صرفهجویی انرژی %47

*نوردهی بیشتر%97

*کیفیت نوری بهتر

در کلیه قسمتهایی که از المپهای  T10استفاده میشود با المپهای  T8جایگزین میشوند که نور این المپها بین  %97تا  %07بیشتر
بوده و با تعویض المپهای جدید با تکنولوژی لومیلوکس  T8عمر متوسط المپها به دلیل مشخصات کارخانه ای تا  %467نسبت به
المپها ی قدیمی افزایش پیدا میکند و با تعویض باالستها و ایجاد پیش گرمایش در مسیر فیالمان المپ  %97به طول عمر المپ افزوده
میگردد و عمال تا  %407طول عمر المپها افزایش مییابد .کیفیت طیف رنگ المپهای  T8کاملتر از المپهای معمولی است ) raاین
المپها بیش از  %07میباشد) .در حالی که این شاخص در المپهای عادی بین  07تا  07است.

عامل دیگری که در کاهش مصرف انرژی نقش اساسی دارد استفاده از باالست های
الکترونیکی است که جای گزین ترانس های القایی میگردد .این باالست ها باعث
کاهش مصرف واصالح کلی "  " cos phi φشبکه می گردد.

تنظیم زمانبندیها ،بررسی نمودارهای مصرف ،مشاهده وضعیت و کنترل روشن یا
خاموش بودن تجهیزات و همچنین مشاهده میزان مصرف آنها ،مشاهده هشدارها و اعمال تصمیمات
مناسب و بسیاری امکانات توسط اعمال مدیریت مصرف و کاهش پیک بار انرژی انجام می گردد.
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-1-2سامانه مدیریت روشنایی با بهره گیری از فناوری  NANO GALEXYدر جهت مدیریت روشنایی ساختمان
های اداری
سامانه مدیریت روشنایی به عنوان بخشی از عملکرد سامانه مدیریت ساختمان قادر است نیازهای اساسی مطابق برنامه ممیزی
انجام شده بخش روشنایی و سیستم های سرمایش و گرمایش را که بیشترین سهم انرژی را در ساختمان های دولتی به خود
اختصاص می دهند تأمین می کند .دیاگرامی که توسط اپراتور از طریق این سامانه مدیریت می شود مطابق نمودار زیر می باشد:

مشخصات فنی BEMSTM Nano Galaxy
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معرفی نرم افزار  BEMSTMدر ده ساختمان پایلوت ملی
* تنظیم

*کنترل

* مانیتورینگ

شمای گرافیکی یک طبقه که حالت های روشن و یا خاموش بودن منابع روشنایی را نمایش می دهد .این امکان وجود دارد که اپراتور
از طریق مودهای کنترل سیستم مرکزی فرامین کلی و موردی هر نود را اعمال نماید که در نتیجه نیازی به بازدیدهای لحظه ای
طبقات که پیوسته با خطای انسانی رو به رو می باشد ،نخواهد بود .کنترل تمامی منابع روشنایی از طریق سنسورهای هوشمند با
قابلیت زمان بندی به صورت ناحیه ای با حداقل مصرف انرژی به انجام خواهد رسید.

حالت نمای کلی هر طبقه

حالت خودکار هر زون
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حالت دستی هر زون

سامانه کنترل سرمایش/گرمایش
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فرآیند اجرای یک اتاق نمونه به کمک سامانه Nano Galaxy

این فرآیند متناسب با کاربری و ابعاد اتاق ها متفاوت می باشد .به طور معمول هر اتاق به یک زون روشنایی قابل دیمیرینگ و یک
زون عادی تقسیم می شود که حداکثر استفاده از نور روز توسط پنجره حاصل گردد .مدارهای کنترل روشنایی ،فن کویل ها و
ارتباطات بین سنسورها را در یک واحد به صورت نمونه به نمایش می گذارد.

تصویر  .7یک واحد نمونه از شیوه ارتباطات تجهیزات

هوشمند سازی گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع در فضاهای داخلی
برای هوشمندسازی سیستم گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع ،روشهای کنترلی مختلفی وجود دارد مانند تنظیم هوشمند دما و رطوبت،
زمانبندی و  ...که در این بخش به طور کامل شرح داده میشود.

تنظیم هوشمند
دما

زمانبندی
تجهیزات

روشن و خاموش
کردن بر مبنای حضور
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مدیریت هوشمند دما
ترموستات هوشمند با تشخیص دما محیط و با توجه به دمای مطلوبِ تعریف شده توسط کاربر یا اپراتور سیستم مدیریت
ساختمان ،دمای فضاها را تنظیم میکند و حداکثر بهینهسازی را برای به حداقل رساندن مصرف انرژی و افزایش رفاه و آسایش
کاربران فراهم نماید.
با نصب سنسور پنجره ،باز و بسته بودن پنجره تشخیص داده میشود و بدین ترتیب در تنظیم دمای اتاق نقش مؤثری را ایفا
میکند .مثال در صورت باز بودن پنجره در فضاهایی که دارای فنکویل میباشد سیستمهای گرمایشی و سرمایشی به طور
خودکار غیر فعال میشوند و از اتالف انرژی جلوگیری میشود.

روشن و خاموش کردن روشناییها بر مبنای زمانبندی
بسیاری از فضاها از جمله روشنایی محوطه ،البی ساختمان و  ...که مدیریت روشنایی بر مبنای حضور و عدم حضور مناسب این
فضاها نیست می توانند تحت مدیریت زمانبندی قرار گیرند بطوریکه در ساعات معینی که اپراتور سامانه مدیریت انرژی
ساختمان تنظیم میکند روشن یا خاموش شوند .برای روزهای هفته ،روزهای کاری و روزهای تعطیل میتوان ساعات متفاوتی
متناسب با ساعات کاری معین کرد.

روشن و خاموش کردن روشناییها با حضور و عدم حضور افراد
در این روش با تشخیص حضور افراد ،روشناییها و سایر تجهیزات فعال و با خروج آنها بطور
خودکار غیر فعال میشوند .بدین ترتیب شعار "المپ اضافی خاموش" به شعار "المپ اضافی
خودش خاموش میشود" تغییر مییابد و عالوه بر افزایش رفاه بهره برداران ،باعث صرفه-
جویی بسیار زیادی در مصرف انرژی میشود .میزان این صرفهجویی به نوع کاربری فضا و
میزان رعایت کاربران بستگی دارد .در سرویسهای بهداشتی با استفاده از سنسورهای
استندلون که بطور مستقل عمل مینمایند استفاده میشود تجهیزات آنها را در حداقل
میزان مصرف قرار داد که این روش موجب افزایش طول عمر تجهیزات نیز میگردد.
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مدیریت مصرف و پیک سایی
با توجه به اینکه در ساختمان هوشمند میزان مصرف ساختمان بطور دائم مانیتور میشود ،در شرایطی که پیشبینی شود
میزان مصرف از حدود تعیین شده تجاوز خواهد کرد ،میتوان میزان نور روشناییها را ( 47تا  97درصد بسته به اهمیت
کاربری) به طور موقت کم کرد تا دوره پیک مصرف ساختمان سپری شود .بدین ترتیب میتوان دیماند درخواستی ساختمان را
بطور قابل مال حظه کاهش داد .این امر تاثیر چمشگیری در کاهش هزینه انرژی روشنایی دارد .همچنین ،نرمافزار مدیریت
مرکزی نمودارهای مصرف مداراتِ مختلف روشنایی را مانیتور میکند و در شناسایی روشناییهای معیوب به نیرویهای تعمیر
و نگهداری ساختمان یاری میرساند.

تنظیم دلخواه کاربر بصورت دستی روشن
عالوه بر کنترل هوشمند در نرم افزار سیستم گزینه ای جهت کنترل دستی پیش بینی شده است که این امکان
را فراهم آورد تا در هر ناحیه کاربر بتواند فرامین دلخواه را بصورت دستی اعمال نماید.

مدیریت تقاضا
محاسبه میزان مصرف انرژی و م یزان توان درخواستی بایستی بصورت منطقی صورت پذیرد ،زیرا شرکت توزیع متناسب با نیاز در خواست
مشتری ملزم به تامین انرژی برای مصرف کننده می باشد .چنانچه میزان مصرف پایین تر از میزان در خواست باشد شرکت توزیع %07
هزینه های دیماند را در یافت میکند و در صورت افزایش مصرف جرایمی را به حساب بهره بردار منظور می نماید .در حقیقت این سامانه
مدیریت بار را انجام داده و گزارش الزم را جهت انتخاب صحیح اعالم میدارد.
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نتایج
مصرف باالی انرژی در بخش غیرمولد ساختمان و تلفات حاصل از تأمین انرژی های فسیلی که بشکل آالینده ها  ،محیط
زیست را تهدید می کند و همچنین هزینه زیاد تأمین انرژی از منابع پاک ضرورت استفاده هرچه بیشتر از سامانه مدیریت
انرژی را توجیه می نماید .با توجه به نمونه های اجرا شده که ابتدا به صورت پایلوت در طبقه دوم ساختمان معاونت امور انرژی
مورد بهره برداری قرار گرفت ،گزارش و نمودار کاهش مصرف انرژی

فراد
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تصویر .7جدول اجرای سامانه  BEMSدر ده ساختمان با متراژ  60666متر مربع که در نتیجه موجب  56/4کاهش مصرف انرژی گردیده است.

سازمان بهره وری انرژی ساختمان این فناوری دانش بنیان را تحت عنوان سامانه  BEMSدر ده ساختمان به شکل پایلوت ملی
به اجرا در آورد .نتایج درخشان آن نشان از کاهش بیش از  %07صرفه جویی انرژی را در پی داشت .مطابق مطالعات بسیار
گسترده سابا و توانیر با نگاه به  000777ساختمان عمومی و دولتی نتیجه بر آن شد که در بلند مدت به تکنولوژی BEMS
تجهیز گردند .از آن جایی که دوره باز گشت سرمایه گذاری حدود سه سال می باشد بهترین گزینه برای کاهش  0میلیون
مگاوات انرژی استفاده از این روش خواهد بود .نتایج این تحقیق نقش مهندسی را در مدیریت مصرف به خوبی نمایان می سازد و
مدلی را معرفی می نماید که با کمترین هزینه ممکن میتوان به باالترین میزان کاهش مصرف انرژی دست یافت.
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مراجع:
] [1هجدهمین نشریه انرژی ( شورای جهانی انرژی)
] [2تراز نامه انرژي ایران ( سازمان بهره وري انرژي)
][3آمار تفصیلی صنعت برق ایران؛ معاونت منابع انسانی و تحقیقات؛ دفتر فناوری اطالعات و آمار  ،شرکت مادر تخصصی
وزارت نیرو ،خرداد .1333
] [4گزارش پروژه ساماندهی و بهینه سازی مصرف انرژی در بخش روشنایی ده ساختمان اداری ،سازمان بهره وری انرژی
ایران(سابا).
[5] International Energy Agency Statistics and Balances, http://iea.org/stats/index.asp
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