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در  ســـاختمان  هوشمندســـازی  ضـــرورت  بـــر  مقدمـــه ای   -1
انـــرژی مصـــرف  بهینه ســـازی 

کنان آن  میـــزان مصـــرف انـــرژی در ســـاختمان معموال با میزان آســـایش ســـا
ارتبـــاط مســـتقیم دارد. بـــا ایـــن حـــال مقوله هـــای مختلفـــی ماننـــد آلودگـــی 
محیط زیســـت، حجـــم ذخایر انرژی در دســـترس، هزینه هـــای مصرف و ... 
گـــره خورده انـــد، از دغدغه های  کـــه بـــا مصرف انـــرژی به صـــورت مســـتقیم 
ایـــن حـــوزه می باشـــند. هوشمندســـازی ســـاختمان بـــا رویکرد بهینه ســـازی 
مصـــرف انـــرژی نقطـــه مصالحه بین آســـایش ســـاختمان و دیگـــر مقوله ها و 
دغدغه هـــای این حوزه اســـت و می توانـــد فضاهای پایـــداری را از نقطه نظر 

اجتماعـــی، محیط زیســـتی و اقتصادی فراهـــم آورد.
اهمیت بهینه سازی در مصرف انرژی از زوایای دیگری نیز دارای اهمیت است. 
به هر حالت منابع انرژی دارای محدودیت است و ارایه راه کارهای هوشمندانه 
جهت مصرف بهینه آن می تواند متضمن آینده ای بهتر باشد. با توجه به بافت 
انرژی  مانند  دسترس  در  تجدیدپذیر  انرژی  متعدد  منابع  شهری،  الگوی  و 
خورشیدی و باد و یا منابع تجدیدناپذیر مانند برق )که از نیروگاه با سوخت 
گاز حاصل می شود( هوشمندسازی می تواند در قالب مقابله با محدودیت های  
یاد شده جهت افزایش سطح رضایت مندی و در عین حال کاهش هزینه تلقی 
شود. به عنوان نمونه وجود پرده های هوشمند جهت مقابله با آفتاب میان 
روزی و تاثیر آن در کاهش دمای ساختمان در تابستان و یا برعکس بهره گیری 
کتور هایی مانند میزان  کنار دیگر فا از آن برای مقابله با سرمای زمستان در 
روشنایی مورد نیاز ساختمان می تواند نمونه ای از مقوله مورد بحث باشد. این 
سطح از هوشمندسازی عالوه بر ممانعت از هدر رفت انرژی، می تواند منجر به 
افزایش سطح رضایت مندی و همچنین افزایش عمر تجهیزات ساختمانی، 
کاهش زمان مورد نیاز به سرویس و ... شود. و بنابراین جزء اصول مهندسی 
که هوشمندسازی الزاما بر پایه  ساختمان تلقی می شود. الزم به توضیح است 
در  هوشمند  ح های  طر اجرای  و  نیست  کامپیوتری  و  الکترونیکی  تجهیزات 
ساخت ساختمان و یا انتخاب هوشمندانه تجهیزات و تاسیسات ساختمان 
نیز می تواند در مقام هوشمندسازی بحث و بررسی و پذیرفته شود. با این حال 
که رویکرد عمومی به هوشمندسازی به سمت تجهیزات رایانه ای  از آنجایی 

سوق دارد، در ابتدا به بررسی این رویکرد می پردازیم.



۵    هوشمندسازی ساختمان در راستای بهینه سازی مصرف انرژی

2- مفاهیم و تعاریف پایه

2-1- اینترنت اشیا

کامپیوتری عموما بر پایه اطالعات و ارتباطات  هوشمندسازی الکترونیکی و 
تعریف می شود. به عنوان نمونه میزان روشنایی محیط جهت تعیین تعداد 
نیازمند سنسورهایی جهت سنجش  روشنایی،  تامین  برای  نیاز  المپ مورد 
فرمان،  سیستم  نیاز،  مورد  المپ  تعداد  محاسبه کننده  سیستم  محیط،  نور 
بستر  است.  شده  یاد  اجزای  بین  ارتباط  برقراری  برای  ارتباطی  سیستم  و 
کامپیوتر، شبکه های داده مانند اینترنت  عمومی برای این ارتباط در دنیای 
که عالوه  است. بنابراین در راستای دستیابی به یک سیستم اطالعاتی بزرگ 
بر داده های روشنایی، اطالعات دیگری )مانند دما و ...( را نیز شامل شود، 
همکاری اشیا با یکدیگر در شبکه های داده صورت می گیرد. به این تعامل 
بین اشیا در رایانه ای، اینترنت اشیا گفته می شود} ۳-1{. اشیا بر این مبنا، به 
کمک شناسه های از قبل تعریف شده و در دل پرتکل های اینترنتی، اطالعات 
را ارسال و دریافت می کنند و در ارتباط با اطالعات دیگر اشیا قرار دارند. این 
که به اینترنت اشیا موسوم است، از طریق ابزارهای  ارتباطات اطالعاتی اشیا 
هوشمند مانند تلفن همراه و ... انجام می گیرد. شکل 1 شماتیک ارتباط اشیا 

در دل اینترنت اشیا را نشان می دهد.

شکل 1. ارتباط اشیا در دل اینترنت اشیا تعریف می شود.
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2-2- ساختمان هوشمند، قابلیت ها و مزایاى آن

کمبـــود منابع انـــرژی، اهمیت  در حـــال حاضر در ســـطح جهان، بـــا توجه به 
مصـــرف بهینـــه انرژی بیش از پیش مورد توجه و اهمیت واقع شـــده اســـت. 
کنترلی مختلف  ســـاختمان هوشمند، ســـاختمانی متشـــکل از سیســـتم های 
کامـــال به صورت هوشـــمندانه مدیریت  که فعالیت ها و تعامالت اشـــیا  اســـت 
می شـــود. بنابرایـــن سیســـتم  مدیریت جامع و هوشـــمند ســـاختمان از طریق 
ایجـــاد ارتبـــاط بین تمامـــی زیرسیســـتم های مختلف موجود در ســـاختمان، 
آنهـــا را یکپارچه می ســـازد و ضمن نظارت بر بخش های مختلف ســـاختمان 
کارایی و بهـــره وری  موجـــب بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی، ارتقـــای ســـطح 
دســـتگاه ها، ایجـــاد ارزش  افـــزوده در ســـاختمان و افزایـــش ســـطح رفـــاه در 

می شود. ســـاختمان 
از نقطـــه نظـــر اســـتاندارد، ۳ اســـتاندارد قوی بـــرای سیســـتم مدیریت انرژی 
 ANSI/MSE 2000: 2005 تعریف شـــده و در دســـترس هســـتند. اســـتاندارد
کـــه بـــه عنـــوان اولیـــن اســـتاندارد توســـط ســـازمان استانداردســـازی ایـــاالت 
متحـــده امریکا تدوین و منتشـــر شـــده اســـت }۴{. دوم، اســـتاندارد اروپایی 
کـــه با هدف کمک به ســـازمان ها برای ایجاد سیســـتم ها   EN 16001: 2009
کثر  و فرآیندهـــای الزم بـــرای بهبـــود بازدهی انرژی تعریف شـــده اســـت و در ا
کشـــورهای جهان از جمله ایران اســـتفاده می شـــود }۵{. و ســـوم اســـتاندارد 
 )ISO( که در توسط ســـازمان استانداردسازی بین المللی  ISO 50001:2011
کشـــورهای عضو  کلیه  منتشـــر شـــده اســـت و به عنـــوان مرجع اصلـــی بـــرای 

ISO اعتبـــار دارد }۶{.
هزینه هوشمندســـازی ســـاختمان معمـــوال از طریق صرفـــه جویی در مصرف 
انـــرژی و پاییـــن آوردن هزینه هـــای ســـرویس و نگهـــداری جبران می شـــود. 
الزم به توضیح اســـت که به صورت ســـنتی به این ســـامانه ها، ســـامانه های 
که بســـته به ســـطح هوشـــمندی آن می توانـــد برخی از  گفته می شـــود   BMS

سیســـتم های زیر را داشـــته باشد:

ع )گرمایش و سرمایش( • سیستم هاى مدیریت تهویه مطبو

• سیستم مدیریت روشنایی

• سیستم مدیرت آبیاری فضای سبز
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• سیستم مدیریت تولید انرژی های تجدیدپذیر

• سیستم مدیریت فاضالب و آالیندگی

• سیستم اعالن و اطفای حریق

• سیستم امنیتی

کنترل  که بیان شـــد، سیســـتم مدیریتـــی ســـاختمان، مدیریـــت و  همان گونـــه 

وضعیـــت ســـاختمان را از نقطه نظرهای مختلف از جمله انـــرژی بر عهده دارد. 
بنابراین با بهره گیری از این سیستم اهداف و آورده های زیر قابل حصول است:

• استفاده بهینه از منابع انرژى

• کاهش آلودگی های محیطی

کنانان • افزایش آسایش، ایمنی و امنیت سا

• پایین آوردن هزینه های سرویس و نگهداری

• باال بردن عمر مفید دستگاه ها

• افزایش راندمان عملکردی تجهیزات

• افزایش ارزش افزوده در ساختمان

3- بررسی میزان مصرف انرژی در ساختمان های هوشمند

برنامه ریزی  شبکه ای  شامل  هوشمند  ساختمان  شد  گفته  که  همانطور 
که سیستم های  کامپیوتری و هوشمند از تجهیزات الکترونیکی است  شده، 
موجب  و  می نماید  کنترل  و  مدیریت  را  ساختمان  یک  در  خدمت رسانی 
فرآیند  وسیع،  ساختمان های  برای  می شود.  انرژی  مصرف  هزینه  کاهش 
در  را  ساختمان  عملکرد  از  بسیاری  جنبه های  می تواند  هوشمندسازی 

کرد: برداشته باشد. از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره 
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گرمایش و سرمایش( ع،  • HVAC )تهویه مطبو
کل  کشـــورهای مختلـــف بیـــن ۳۰ تـــا ۳۵ درصـــد از  بـــا توجـــه بـــه آمارهـــای 
کل  ــد از  ــا ۶۰ درصـ ــه ۵۰ تـ کـ ــاختمان ها اســـت  ــه سـ ــوط بـ ــرژی مربـ ــرف انـ مصـ
گرمایـــش می شـــود. بنابرایـــن هوشمندســـازی  ایـــن میـــزان صـــرف ســـرمایش و 
بـــه  بـــه صرفـــه جویـــی قابـــل مالحظـــه ای منجـــر می شـــود.  ســـاختمان ها 
کلیـــه مصـــارف  بـــا پیـــاده ســـازی روش هـــای هوشمندســـازی در  طورکلـــی 
کـــرد و  خانگـــی می تـــوان حـــدود 2۵ درصـــد در مصـــرف انـــرژی صرفـــه جویـــی 
امـــکان بازگشـــت ســـرمایه نیـــز درحـــدود ســـه ســـال وجـــود خواهـــد داشـــت. در 
ــبانه روز  ــول شـ ــرژی در طـ ــق انـ ــرل دقیـ کنتـ ــا  ــازی بـ ــامانه ها بهینه سـ ــن سـ ایـ
قابـــل حصـــول اســـت. بـــه عنـــوان نمونـــه سیســـتم می توانـــد در شـــب و موقـــع 

کاهـــش دهـــد. خـــواب دمـــای محیـــط را 

• روشنایی اتوماتیک )به طور مثال روشن شدن خودکار هنگام ورود افراد به 
فضای مورد نظر با استفاده از حسگرهای روشنایی(.

اهمیت  اداری  ساختمان های  و  عمومی  فضا های  در  مخصوصا  مسئله  این 
خ صرفه جویی این سامانه ها در ساختمان های اداری  زیادی پیدا می کند. نر

تا 7۰ درصد می باشد. این عدد در ساختمان های مسکونی متفاوت است.

• کنترل باالبرها و آسانسورها
پله هـــای برقـــی مجهز به سنســـور بیـــن 1۵ درصد تـــا ۴۰ درصـــد می توانند در 

مصـــرف انرژی صرفه جویی داشـــته باشـــند.

• ارتباط از راه دور و مدیریت ساختمان
تجهیـــزات ارتبـــاط از راه دور در مدیریـــت ســـاختمان می توانـــد تـــا 1۵ درصد 
موثـــر باشـــند. البته این عدد وابســـته به مورد اســـتفاده آنها اســـت. یادآوری 
المـــپ،  کـــردن  خامـــوش  در  می توانـــد  آنهـــا  اســـتفاده  مـــورد  کـــه  می شـــود 

گرمایشـــی و ... باشـــد. ســـامانه های سرمایشـــی و 
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۴- بررسی نمونه هایی از تجهیزات هوشمندسازی ساختمان
۴-1- مدیریت مصرف برق

زیر است.  ح  از قابلیت های سامانه های مدیریت مصرف برق به شر برخی 
همچنین شکل 2 برخی از تجهیزات این حوزه را نشان می دهد.

•روشن و خاموش شدن چراغ ها با سنسورهای تشخیص حرکت

کثری از نور طبیعی روز •قابلیت تنظیم نور روز و شب و بهره گیری حدا

کردن روشنایی در مکان هایی از جمله محوطه و البی  •قابلیت زمانبندی 
ساختمان

کنتورهای هوشمند، به طور مثال  •مدیریت میزان مصرف برق با استفاده از 
هوشمند،  کنتور  بگذرد،  نظرش  مورد  مرز  از  مشترک  برق  مصرف  چنانچه 

فرمان قطع برق را می دهد. 

(الف)

(د)(ج)

(ب)

کنترل دستی رنگ و شدت روشنایی در ساختمان، ب( نمونه های  شکل 2. الف( نمونه ای از عملکرد سامانه 
از سنسورهای تشخیص حرکت در ساختمان، ج( کنتورهای هوشمند، د( کلید هوشمند
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۴-2- مدیریت هوشمند دما و درجه حرارت

برخـــی از قابلیت هـــای ســـامانه های مدیریت مدیریت هوشـــمند دمـــا و درجه 
ح زیر اســـت. همچنین شـــکل ۳ برخی از تجهیـــزات این حوزه  حرارت به شـــر

را نشـــان می دهد.

کردن دمای محیط با استفاده از ترموستات هوشمند •تنظیم 

گرمایشی و سرمایشی با باز و بسته شدن  کردن سیستم های  •روشن و خاموش 
پرده و یا پنجره ساختمان 

(ب)(الف)

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

گاز ۴-3- سیستم اعالن نشت 

ح زیر اســـت. همچنین  گاز به شـــر مهمتریـــن قابلیـــت ســـامانه اعالن نشـــت 
شـــکل ۴ برخـــی از تجهیـــزات این حـــوزه را نشـــان می دهد.

از سنسور و قطع شدن برق اصلی  از طریق استفاده  گاز  کردن نشتی  •اعالم 
که موجب افزایش ایمنی ساختمان تا حد بسیار باال و  به صورت اتوماتیک 

همچنین صرفه جویی در مصرف گاز می شود.
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گاز شکل ۴. سیستم اعالن نشت 

۴-۴- برخی از دیگر ابزارهای به کار گرفته شده در ساختمان های هوشمند 

•ریمـــوت هوشـــمند، ایـــن ریموت هـــا می توانند جهـــت اعمال فرامیـــن از راه 
گیرنـــد. بنابراین در زمـــان مورد نیـــاز می توان  دور مـــورد بهـــره بـــرداری قـــرار 

کرد. برخـــی تجهیـــزات را روشـــن و یا خامـــوش 

•شیشه هوشمند، حدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق پنجره ها هدر 
می رود. شیشه های هوشمند می توانند با تغییر از حـالت شفاف به حالت مات، 

توسط یک کلید شدت نور داخل ساختمان را کنترل کنند.
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(ب)(الف)

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

۵- آینده مدیریت انرژی

گر چه در حال حاضر مدیریت انرژی هوشمند یک نوآوری محسوب شود اما  ا
ایفا  کنندگان  کار و مصرف  کسب و  آینده نقش مهمی را در هر دو سمت  در 
است  این  بریتانیا  گاز  مدیریت  اصلی  هدف  نمونه،  عنوان  به  کرد.  خواهد 
کنند.  هوشمند  کنتورهای  به  مجهز  را  منازل  تمام   2۰2۰ سال  پایان  تا  که 
تاسیسات  و  تجهیزات  از  داده ها  حجم  افزایش  و  بیشتر  هوشمندسازی  با 
ساختمانی، امکان تحلیل هرچه بیشتر آن در آینده بیشتر فراهم می آید و از 
آینده بسیار بهینه تر انجام خواهد شد و این خود  انرژی در  این رو مدیریت 
کاهش اتالف انرژی و صرفه جویی می شود. و صد البته این مسئله  منجر به 
در شکل دهی فرهنگ آینده برای مصرف انرژی نیز موثر خواهد بود. بستر این 
را  انرژی  شرکت های  دولت  و  بود  خواهد  اشیا  اینترنت  قطعا  هوشمندسازی 
کنند. با این همه  کرد سرویس های هوشمندانه تری را ارایه  تشویق خواهد 
هوشمندسازی تنها محدود به تجهیزات الکترونیکی نمی شود. و همانگونه 
ح های هوشمند در احداث ساختمان و  که پیشتر بیان شد نیست و اجرای طر
یا انتخاب هوشمندانه تجهیزات و تاسیسات ساختمان نیز می تواند در مقام 
هوشمندسازی بحث و بررسی و پذیرفته شود. به عنوان نمونه، انتخاب نور 
که بتواند اهداف مورد نیاز در بهره برداری از مکان مورد نظر  با رنگ مناسب 
کند، نمونه ای از هوشمندسازی بدون نیاز به  کمتری المپ تامین  را با تعداد 
کاهش دمای  تجهیزات خاص الکترونیکی است. و یا استفاده از پرده جهت 
کم مصرف  کمبود نور با استفاده از المپ  کولر و جبران  کردن  اتاق و خاموش 

نمونه ای دیگر از رفتار هوشمندانه برای کاهش مصرف انرژی است.
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6- چـــک لیســـت بررســـی ســـطح هوشـــمندی ســـاختمان در 
انرژی مدیریـــت مصـــرف 

شما می توانید با پاسخ دهی به چک لیست مشروحه زیر و توجه به مطالب در 
ستون روش اثربخشی، مجموعًا 2۵ درصد در هزینه های انرژی )آب، برق، 

گاز( صرفه جویی کنید.

ف
ح موردردی نتیجهشر

به 1 چراغ ها  ساختمان،  از  خروج  زمان  آیا 
صورت خودکار خاموش می شود؟

مصرف  از  درصد   2۰ حدود  صورت  این  در 
کاهش می یابد. برق 

کلیـــد و پریز 2 کنترل روشـــنای ، از  آیا بـــرای 
هوشـــمند اســـتفاده می کنید؟

در ایـــن صـــورت، هزینه بـــرق مصرفی تا ۵۰ 
می یابد. کاهـــش  درصد 

نـــور خورشـــید در ۳ آیـــا در زمان هـــای وجـــود 
گرما  فصل تابستان، برای جلوگیری از ورود 
کرکره هـــای هوشـــمند اســـتفاده می کنید؟ از 

که  گونـــه ای تنظیـــم شـــود  کرکـــره بایـــد بـــه 
ضمـــن دریافت نـــور طبیعی  بـــه صورت غیر 
مســـتقیم، انـــرژی تابشـــی خورشـــید باعـــث 

افزایـــش بار ســـرمایی اتاق نشـــود.

شیشـــه های ۴ دارای  شـــما  ســـاختمان  آیـــا 
اســـت؟ هوشـــمند 

حـــدود یک ســـوم انـــرژی یک ســـاختمان از 
طریـــق پنجره هـــا هدر مـــی رود.

بســـته آیا پنجره خانه شما دارای سنسور است؟۵ و  بـــاز  پنجـــره،  سنســـور  نصـــب  بـــا 
بـــودن پنجـــره تشـــخیص داده می شـــود و 
بدیـــن ترتیب در صـــورت باز بـــودن پنجره، 
بـــه  سرمایشـــی  و  گرمایشـــی  سیســـتم های 
طـــور خـــودکار غیرفعال می شـــوند و از اتالف 

انـــرژی جلوگیـــری می شـــود.

توسط ۶ را  خود  منزل  مصرفی  برق  مقدار  آیا 
کنتور های هوشمند مدیریت می شود؟

این کار باعث کاهش تلفات انرژی می شود.

آیا درصـــورت فراموشـــی پرســـنل در  پایان 7
هفتـــه  آخـــر  در  و  روزانـــه  اداری  وقـــت 
المپ ها و دســـتگاه های برقـــی، به صورت 

می شـــوند؟ خامـــوش  خـــودکار 

چنانچه این امکان میسرنیست، ریموت های  
جایگزین برای کاهش  راه دور می توانندکاندید

مصرف انرژی باشند.

آیا فرد آموزش دیده ای را به عنوان مدیر انرژی 8
گمارده اید؟ ساختمان تعیین و بکار 

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