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 -1مقدمـ ـهای ب ــر ض ــرورت هوشمندس ــازی س ــاختمان در
بهین هس ــازی مص ــرف ان ــرژی
می ــزان مص ــرف ان ــرژی در س ــاختمان معموال با میزان آس ــایش ســـاکنان آن
ارتب ــاط مس ــتقیم دارد .ب ــا ای ــن ح ــال مقولهه ــای مختلف ــی ماننـــد آلودگـــی
محیطزیس ــت ،حج ــم ذخایر انرژی در دس ــترس ،هزینههـــای مصرف و ...
ک ــه ب ــا مصرف ان ــرژی به ص ــورت مس ــتقیم گ ــره خوردهان ــد ،از دغدغههای
ای ــن ح ــوزه میباش ــند .هوشمندس ــازی س ــاختمان ب ــا رویکرد بهینهســـازی
مص ــرف ان ــرژی نقط ــه مصالحه بین آس ــایش س ــاختمان و دیگـــر مقولهها و
دغدغهه ــای این حوزه اس ــت و میتوان ــد فضاهای پای ــداری را از نقطه نظر
اجتماع ــی ،محیطزیس ــتی و اقتصادی فراه ــم آورد.
اهمیت بهینهسازی در مصرف انرژی از زوایای دیگری نیز دارای اهمیت است.
به هر حالت منابع انرژی دارای محدودیت است و ارایه راهکارهای هوشمندانه
جهت مصرف بهینه آن میتواند متضمن آیندهای بهتر باشد .با توجه به بافت
و الگوی شهری ،منابع متعدد انرژی تجدیدپذیر در دسترس مانند انرژی
خورشیدی و باد و یا منابع تجدیدناپذیر مانند برق (که از نیروگاه با سوخت
گاز حاصل میشود) هوشمندسازی میتواند در قالب مقابله با محدودیتهای
یاد شده جهت افزایش سطح رضایتمندی و در عینحال کاهش هزینه تلقی
شود .به عنوان نمونه وجود پردههای هوشمند جهت مقابله با آفتاب میان
روزی و تاثیر آن در کاهش دمای ساختمان در تابستان و یا برعکس بهرهگیری
از آن برای مقابله با سرمای زمستان در کنار دیگر فاکتورهایی مانند میزان
روشنایی مورد نیاز ساختمان میتواند نمونهای از مقوله مورد بحث باشد .این
سطح از هوشمندسازی عالوه بر ممانعت از هدر رفت انرژی ،میتواند منجر به
افزایش سطح رضایتمندی و همچنین افزایش عمر تجهیزات ساختمانی،
کاهش زمان مورد نیاز به سرویس و  ...شود .و بنابراین جزء اصول مهندسی
ساختمان تلقی میشود .الزم به توضیح است که هوشمندسازی الزاما بر پایه
تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری نیست و اجرای طر حهای هوشمند در
ساخت ساختمان و یا انتخاب هوشمندانه تجهیزات و تاسیسات ساختمان
نیز میتواند در مقام هوشمندسازی بحث و بررسی و پذیرفته شود .با این حال
از آنجایی که رویکرد عمومی به هوشمندسازی به سمت تجهیزات رایانهای
سوق دارد ،در ابتدا به بررسی این رویکرد میپردازیم.
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 -2مفاهیم و تعاریف پایه
 -1-2اینترنت اشیا
هوشمندسازی الکترونیکی و کامپیوتری عموما بر پایه اطالعات و ارتباطات
تعریف میشود .به عنوان نمونه میزان روشنایی محیط جهت تعیین تعداد
المپ مورد نیاز برای تامین روشنایی ،نیازمند سنسورهایی جهت سنجش
نور محیط ،سیستم محاسبهکننده تعداد المپ مورد نیاز ،سیستم فرمان،
و سیستم ارتباطی برای برقراری ارتباط بین اجزای یاد شده است .بستر
عمومی برای این ارتباط در دنیای کامپیوتر ،شبکههای داده مانند اینترنت
است .بنابراین در راستای دستیابی به یک سیستم اطالعاتی بزرگ که عالوه
بر دادههای روشنایی ،اطالعات دیگری (مانند دما و  )...را نیز شامل شود،
همکاری اشیا با یکدیگر در شبکههای داده صورت میگیرد .به این تعامل
بین اشیا در رایانه ای ،اینترنت اشیا گفته میشود{  .}1-3اشیا بر این مبنا ،به
کمک شناسههای از قبل تعریف شده و در دل پرتکلهای اینترنتی ،اطالعات
را ارسال و دریافت میکنند و در ارتباط با اطالعات دیگر اشیا قرار دارند .این
ارتباطات اطالعاتی اشیا که به اینترنت اشیا موسوم است ،از طریق ابزارهای
هوشمند مانند تلفن همراه و  ...انجام میگیرد .شکل  1شماتیک ارتباط اشیا
در دل اینترنت اشیا را نشان میدهد.

شکل  .1ارتباط اشیا در دل اینترنت اشیا تعریف میشود.
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 -2-2ساختمان هوشمند ،قابلیتها و مزایاى آن
در ح ــال حاضر در س ــطح جهان ،ب ــا توجه به کمب ــود منابع انـــرژی ،اهمیت
مص ــرف بهین ــه انرژی بیش از پیش مورد توجه و اهمیت واقع شـــده اســـت.
س ــاختمان هوشمند ،س ــاختمانی متش ــکل از سیس ــتمهای کنترلی مختلف
اس ــت که فعالیتها و تعامالت اش ــیا کام ــا به صورت هوشـــمندانه مدیریت
یش ــود .بنابرای ــن سیس ــتم مدیریت جامع و هوش ــمند ســـاختمان از طریق
م 
ایج ــاد ارتب ــاط بین تمام ــی زیرسیس ــتمهای مختلف موجود در ســـاختمان،
آنه ــا را یکپارچه میس ــازد و ضمن نظارت بر بخشهای مختلف ســـاختمان
موج ــب بهینهس ــازی مص ــرف ان ــرژی ،ارتق ــای س ــطح کارایی و بهـــرهوری
دس ــتگاهها ،ایج ــاد ارزشاف ــزوده در س ــاختمان و افزای ــش ســـطح رفـــاه در
س ــاختمان میشود.
از نقط ــه نظ ــر اس ــتاندارد 3 ،اس ــتاندارد قوی ب ــرای سیس ــتم مدیریت انرژی
تعریف ش ــده و در دس ــترس هس ــتند .اس ــتاندارد ANSI/MSE 2000: 2005
ک ــه ب ــه عن ــوان اولی ــن اس ــتاندارد توس ــط س ــازمان استانداردســـازی ایـــاالت
متح ــده امریکا تدوین و منتش ــر ش ــده اس ــت { .}4دوم ،اســـتاندارد اروپایی
 EN 16001: 2009ک ــه با هدف کمک به س ــازمانها برای ایجاد سیســـتمها
و فرآینده ــای الزم ب ــرای بهب ــود بازدهی انرژی تعریف ش ــده اســـت و در ا کثر
یش ــود { .}5و ســـوم اســـتاندارد
کش ــورهای جهان از جمله ایران اس ــتفاده م 
 ISO 50001:2011که در توسط س ــازمان استانداردسازی بینالمللی ()ISO
منتش ــر ش ــده اس ــت و به عن ــوان مرجع اصل ــی ب ــرای کلیه کشـــورهای عضو
 ISOاعتب ــار دارد {.}6
هزینه هوشمندس ــازی س ــاختمان معم ــوال از طریق صرف ــه جویی در مصرف
ان ــرژی و پایی ــن آوردن هزینهه ــای س ــرویس و نگه ــداری جبران میشـــود.
الزم به توضیح اس ــت که به صورت س ــنتی به این س ــامانه ها ،ســـامانههای
 BMSگفته میش ــود که بس ــته به س ــطح هوش ــمندی آن میتوانـــد برخی از
سیس ــتمهای زیر را داش ــته باشد:
• سیستمهاى مدیریت تهویه مطبوع (گرمایش و سرمایش)
• سیستم مدیریت روشنایى
• سیستم مدیرت آبیاری فضای سبز
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• سیستم مدیریت تولید انرژیهای تجدیدپذیر
• سیستم مدیریت فاضالب و آالیندگی
• سیستم اعالن و اطفای حریق
• سیستم امنیتى
همانگون ــه که بیان ش ــد ،سیس ــتم مدیریت ــی س ــاختمان ،مدیریـــت و کنترل
وضعی ــت س ــاختمان را از نقطه نظرهای مختلف از جمله ان ــرژی بر عهده دارد.
بنابراین با بهرهگیری از این سیستم اهداف و آوردههای زیر قابل حصولاست:
• استفاده بهینه از منابع انرژى
• کاهش آلودگیهای محیطی
• افزایش آسایش ،ایمنی و امنیت ساکنانان
• پایین آوردن هزینههای سرویس و نگهداری
• باال بردن عمر مفید دستگاهها
• افزایش راندمان عملکردی تجهیزات
• افزایش ارزش افزوده در ساختمان

 -3بررسی میزان مصرف انرژی در ساختمانهای هوشمند
همانطور که گفته شد ساختمان هوشمند شامل شبکهای برنامهریزی
شده ،کامپیوتری و هوشمند از تجهیزات الکترونیکی است که سیستمهای
خدمترسانی در یک ساختمان را مدیریت و کنترل مینماید و موجب
کاهش هزینه مصرف انرژی میشود .برای ساختمانهای وسیع ،فرآیند
هوشمندسازی میتواند جنبههای بسیاری از عملکرد ساختمان را در
برداشته باشد .از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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• ( HVACتهویه مطبوع ،گرمایش و سرمایش)
ب ــا توج ــه ب ــه آماره ــای کش ــورهای مختل ــف بی ــن  30ت ــا  35درصـــد از کل
مص ــرف ان ــرژی مرب ــوط ب ــه س ــاختمانها اس ــت ک ــه  50ت ــا  60درص ــد از کل
یشــود .بنابرایــن هوشمندســازی
ایــن میــزان صــرف ســرمایش و گرمایــش م 
س ــاختمانها ب ــه صرف ــه جوی ــی قاب ــل مالحظـ ـهای منجـــر میشـــود .بـــه
طورکل ــی ب ــا پی ــاده س ــازی روشه ــای هوشمندس ــازی در کلیـــه مصـــارف
خانگ ــی میت ــوان ح ــدود  25درص ــد در مص ــرف ان ــرژی صرف ــه جوی ــی ک ــرد و
ام ــکان بازگش ــت س ــرمایه نی ــز درح ــدود س ــه س ــال وج ــود خواه ــد داش ــت .در
ای ــن س ــامانهها بهینهس ــازی ب ــا کنت ــرل دقی ــق ان ــرژی در ط ــول ش ــبانه روز
قاب ــل حص ــول اس ــت .ب ــه عن ــوان نمون ــه سیس ــتم میتوان ــد در ش ــب و موق ــع
خ ــواب دم ــای محی ــط را کاه ــش ده ــد.
• روشنایی اتوماتیک (به طور مثال روشن شدن خودکار هنگام ورود افراد به
فضای مورد نظر با استفاده از حسگرهای روشنایی).
این مسئله مخصوصا در فضاهای عمومی و ساختمانهای اداری اهمیت
زیادی پیدا میکند .نرخ صرفه جویی این سامانهها در ساختمانهای اداری
تا  70درصد میباشد .این عدد در ساختمانهای مسکونی متفاوت است.
• کنترل باالبرها و آسانسورها
پلهه ــای برق ــی مجهز به سنس ــور بی ــن  15درصد ت ــا  40درصـــد میتوانند در
مص ــرف انرژی صرفه جویی داش ــته باش ــند.
• ارتباط از راه دور و مدیریت ساختمان
تجهی ــزات ارتب ــاط از راه دور در مدیری ــت س ــاختمان میتوانـــد تـــا  15درصد
موث ــر باش ــند .البته این عدد وابس ــته به مورد اس ــتفاده آنها اســـت .یادآوری
یش ــود ک ــه م ــورد اس ــتفاده آنه ــا میتوان ــد در خام ــوش کـــردن المـــپ،
م 
س ــامانههای سرمایش ــی و گرمایش ــی و  ...باش ــد.
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 -4بررسی نمونههایی از تجهیزات هوشمندسازی ساختمان
 -۱-۴مدیریت مصرف برق
برخی از قابلیتهای سامانههای مدیریت مصرف برق به شرح زیر است.
همچنین شکل  2برخی از تجهیزات این حوزه را نشان میدهد.
•روشن و خاموش شدن چراغها با سنسورهای تشخیص حرکت
•قابلیت تنظیم نور روز و شب و بهرهگیری حداکثری از نور طبیعی روز
•قابلیت زمانبندی کردن روشنایی در مکانهایی از جمله محوطه و البی
ساختمان
•مدیریت میزان مصرف برق با استفاده از کنتورهای هوشمند ،به طور مثال
چنانچه مصرف برق مشترک از مرز مورد نظرش بگذرد ،کنتور هوشمند،
فرمان قطع برق را میدهد.

)الف(

)ب(

)ج(

)د(

شکل  .2الف) نمونهای از عملکرد سامانه کنترل دستی رنگ و شدت روشنایی در ساختمان ،ب) نمونههای
از سنسورهای تشخیص حرکت در ساختمان ،ج) کنتورهای هوشمند ،د) کلید هوشمند
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 -۲-۴مدیریت هوشمند دما و درجه حرارت
برخ ــی از قابلیته ــای س ــامانههای مدیریت مدیریت هوشـــمند دمـــا و درجه
حرارت به ش ــرح زیر اس ــت .همچنین ش ــکل  3برخی از تجهیـــزات این حوزه
را نش ــان میدهد.
•تنظیم کردن دمای محیط با استفاده از ترموستات هوشمند
•روشن و خاموش کردن سیستمهای گرمایشی و سرمایشی با باز و بستهشدن
پرده و یا پنجره ساختمان

)الف(

)ب(

شکل  .3الف) کلید هوشمند برای جابجایی پرده ،ب) ترموستات هوشمند

 -۳-۴سیستم اعالن نشت گاز
مهمتری ــن قابلی ــت س ــامانه اعالن نش ــت گاز به ش ــرح زیر اســـت .همچنین
ش ــکل  4برخ ــی از تجهی ــزات این ح ــوزه را نش ــان میدهد.
•اعالم کردن نشتی گاز از طریق استفاده از سنسور و قطع شدن برق اصلی
به صورت اتوماتیک که موجب افزایش ایمنی ساختمان تا حد بسیار باال و
همچنین صرفه جویی در مصرف گاز میشود.
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شکل  .4سیستم اعالن نشت گاز

 -4-4برخی از دیگر ابزارهای به کار گرفته شده در ساختمانهایهوشمند
•ریم ــوت هوش ــمند ،ای ــن ریموته ــا میتوانند جه ــت اعمال فرامیـــن از راه
دور م ــورد به ــره ب ــرداری ق ــرار گیرن ــد .بنابراین در زم ــان مورد نیـــاز میتوان
برخ ــی تجهی ــزات را روش ــن و یا خام ــوش کرد.
•شیشه هوشمند ،حدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق پنجرهها هدر
میرود .شیشههای هوشمند میتوانند با تغییر از حـالت شفاف به حالت مات،
توسط یک کلید شدت نور داخل ساختمان را کنترل کنند.
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)الف(

)ب(

شکل  .3الف) کلید هوشمند برای جابجایی پرده ،ب) ترموستات هوشمند

 -5آینده مدیریت انرژی
اگر چه در حال حاضر مدیریت انرژی هوشمند یک نوآوری محسوب شود اما
در آینده نقش مهمی را در هر دو سمت کسب و کار و مصرف کنندگان ایفا
خواهد کرد .به عنوان نمونه ،هدف اصلی مدیریت گاز بریتانیا این است
که تا پایان سال  2020تمام منازل را مجهز به کنتورهای هوشمند کنند.
با هوشمندسازی بیشتر و افزایش حجم دادهها از تجهیزات و تاسیسات
ساختمانی ،امکان تحلیل هرچه بیشتر آن در آینده بیشتر فراهم میآید و از
این رو مدیریت انرژی در آینده بسیار بهینهتر انجام خواهد شد و این خود
منجر به کاهش اتالف انرژی و صرفه جویی میشود .و صد البته این مسئله
در شکلدهی فرهنگ آینده برای مصرف انرژی نیز موثر خواهد بود .بستر این
هوشمندسازی قطعا اینترنت اشیا خواهد بود و دولت شرکتهای انرژی را
تشویق خواهد کرد سرویسهای هوشمندانه تری را ارایه کنند .با این همه
هوشمندسازی تنها محدود به تجهیزات الکترونیکی نمیشود .و همانگونه
که پیشتر بیان شد نیست و اجرای طر حهای هوشمند در احداث ساختمان و
یا انتخاب هوشمندانه تجهیزات و تاسیسات ساختمان نیز میتواند در مقام
هوشمندسازی بحث و بررسی و پذیرفته شود .به عنوان نمونه ،انتخاب نور
با رنگ مناسب که بتواند اهداف مورد نیاز در بهره برداری از مکان مورد نظر
را با تعداد کمتری المپ تامین کند ،نمونهای از هوشمندسازی بدون نیاز به
تجهیزات خاص الکترونیکی است .و یا استفاده از پرده جهت کاهش دمای
اتاق و خاموش کردن کولر و جبران کمبود نور با استفاده از المپ کم مصرف
نمونهای دیگر از رفتار هوشمندانه برای کاهش مصرف انرژی است.
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 -6چ ــک لیس ــت بررس ــی س ــطح هوش ــمندی س ــاختمان در
مدیری ــت مص ــرف انرژی
شما میتوانید با پاسخدهی به چک لیست مشروحه زیر و توجه به مطالب در
ً
ستون روش اثربخشی ،مجموعا  25درصد در هزینههای انرژی (آب ،برق،
گاز) صرفه جویی کنید.
ردیف

شرح مورد

نتیجه

1

آیا زمان خروج از ساختمان ،چراغها به
صورت خودکار خاموش میشود؟

در این صورت حدود  20درصد از مصرف
برق کاهش مییابد.

2

آیا ب ــرای کنترل روشـــنای  ،از کلیـــد و پریز
هوش ــمند اس ــتفاده میکنید؟

در ای���ن ص���ورت ،هزینه ب���رق مصرفی تا 50
درصد کاه���ش مییابد.

3

آی ــا در زمانه ــای وجـــود نـــور خورشـــید در
فصل تابستان ،برای جلوگیری از ورود گرما
از کرکرهه ــای هوش ــمند اســـتفاده میکنید؟

کرکـــره بایـــد بـــه گونـــهای تنظیـــم شـــود که
ضمـــن دریافت نـــور طبیعی بـــه صورت غیر
مســـتقیم ،انـــرژی تابشـــی خورشـــید باعـــث
افزایـــش بار ســـرمایی اتاق نشـــود.

4

آی ــا س ــاختمان ش ــما دارای شیشـــههای
هوش ــمند اس ــت؟

حـــدود یک ســـوم انـــرژی یک ســـاختمان از
طریـــق پنجرههـــا هدر مـــیرود.

5

آیا پنجره خانه شما دارای سنسور است؟

بـــا نصـــب سنســـور پنجـــره ،بـــاز و بســـته
بـــودن پنجـــره تشـــخیص داده میشـــود و
بدیـــن ترتیب در صـــورت باز بـــودن پنجره،
سیســـتمهای گرمایشـــی و سرمایشـــی بـــه
طـــور خـــودکار غیرفعال میشـــوند و از اتالف
انـــرژی جلوگیـــری میشـــود.

6

آیا مقدار برق مصرفی منزل خود را توسط
کنتورهایهوشمندمدیریتمیشود؟

این کار باعث کاهش تلفات انرژی میشود.

7

آیا درص ــورت فراموشـــی پرســـنل در پایان
وق ــت اداری روزانـــه و در آخـــر هفتـــه
المپها و دس ــتگاههای برقـــی ،به صورت
خ ــودکار خام ــوش میشـــوند؟

چنانچهاینامکانمیسرنیست،ریموتهای
راهدورمیتوانندکاندیدجایگزینبرایکاهش
مصرف انرژی باشند.

8

آیا فرد آموزش دیدهای را بهعنوان مدیرانرژی
ساختمان تعیین و بکار گماردهاید؟

وجـــود فـــرد متولی جهـــت پیگیـــری اهداف
مدیریـــت انـــرژی امری ضروری اســـت.
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