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ودكار سازي و يكپارچه نمودن تاسيسات و تجهيزات مستقر در داخل و كلي خ با هدف BMS (Building Management System)-چكيده
خارج ساختمان در راستاي استفاده بهينه تر از امكانات به وجود آمده است. يكي از مزاياي رشد سريع فناوري اطالعات ، توسعه سيستمهايي 

  به آنها عكس العمل داشته باشند. است كه مي توانند تغييرات اطراف ما را اندازه گيري و ارزيابي كرده و نسبت
سيستم مديريت هوشمند ساختمان به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهايي اطالق مي شود كه به منظور مانيتورينگ و كنترل يكپارچه  

ر نقطه در داخل قسمتهاي مهم و حياتي در ساختمان نصب مي شوند.كنترل و دسترسي به سيستم با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه از ه
  ساختمان و خارج از آن از طريق اينترنت مقدور مي باشد.

وظيفه اين مجموعه پايش مداوم بخشهاي مختلف ساختمان اعمال فرامين به انهاست به نحوي كه عملكرد اجزا مختلف ساختمان متعادل با 
  نرژي فقط به فضاهاي در حين بهره برداري باشد.يكديگر و در شرايط بهينه  و با هدف كاهش مصارف ناخواسته  و تخصيص منابع ا

ز در اين روش تابلوهاي برق روشنايي عمومي ، ديزل ژنراتور،سيستم اعالم و اطفاء حريق، سيستم حفاظتي، آسانسورها ،سيستم كنترل تردد و ني
و اگزوز فن ها به نوعي به طور يكپارچه و  اجزا موتورخانه مركزي  شامل چيلرها ،بويلرها،پمپ هاي سيركوالسيون،برج هاي خنك كن ،هواساز

  منسجم توسط يك يا چند رايانه هماهنگ و كنترل مي شوند.
BMS   با بكارگيري انواع و اقسام سنسورهاي حسي در داخل و خارج ساختمان و با بكارگيري يك شبكه و سيستم واحد مي توان به صورت

بي هوا، ميزان اكسيژن و دي اكسيد كربن را در اختيار داشت و از آنها در جهت رسيدن به تداومي و بدون درنگ اطالعات دما، فشار، رطوبت، د
  شرايط ايده آل استفاده كرد.

  
بهينه سازي مصرف انرژي،خانه هوشمند،كنترل سيستم هاي ساختمان،مديريت هوشمند ساختمان - كليد واژه

 

 مقدمه -1

دهه اخير، بشر جهشي در جهت كنترل همزمان و بهينه كردن زمان و انـرژي با پيشرفت علم در تمام عرصه ها و زمينه ها در چند 
برداشته است. با توجه به افزايش ساختمان هاي مرتفع، كارخانجات با توليدات انبوه و متنوع كه وسـعت بنـايي زيـادي را دارا مـي 

ساني انجام شود ،توسط يك سيستم مركـزي بـه باشند، كنترل و مديريت اين بناها كه مي بايست با هزينه هاي گزاف و با نيروي ان
با حداقل خطا در حال حاضر امكان پذر است. سيستم مديريت ساختمان همان سيستم مركـزي جهـت مـديريت واحـد،  BMSنام 

  بدون صرف هزينه و وقت براي بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد.

  (BMS)سيستم مديريت هوشمند ساختمان 
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ه، كه به نظر مي رسد ارزش آن به قيمت جهاني بخش ساختمان بيش از يك سوم انرژي كشور را به خود اختصاص داد
، ساليانه بالغ بر شش ميليارد دالر گردد. در صورتي كه مي توان با اجـراي سيسـتمهاي نـوين در سـاختمان هـا ، ايـن 

نـه هزينه ها را به شكل قابل توجهي  كاهش داد و هزينه اي را كه براي پياده كردن اين سيستم اجرا مي شـود را در مـدت زمـاني 
سـاختمان معطـوف مـي  BMSچندان دور از راه ذخيره انرژي به دست آورد. در مبحث صرفه جويي انرژي بيشتر نگاه ها به سـوي 

  مصرف كليه انرژي ها مانند برق و انرژي حرارتي تحت كنترل در مي آيد. BMSگردد زيرا در 

  ساختمان هوشمند -2
به يك زير ساختار ارتباطاتي قوي بوده كه مي تواند به صـورت مسـتمر به طور كلي، ساختمان هوشمند ساختماني است كه مجهز 

نسبت به وضعيتهاي متغير محيط عكس العمل نشان دهد و خود را با آن وفق دهد و همچنين به ساكنين ساختمان ايـن اجـازه را 
ش دهـد. يكـي از مزايـاي مهـم ايـن مي دهد كه از منابع موجود به صورت موثرتري استفاده نموده و امنيت و آرامش آنهـا را افـزاي

  ساختمان ها صرفه جويي در زمينه حامل هاي مختلف انرژي است. 
  تعريفي كه در كشورهاي توسعه يافته درباره يك ساختمان هوشمند ارايه مي شود چنين است:

ردن چهـار عنصـر اصـلي يك ساختمان هوشمند ساختماني است كه در بردارنده محيطي پويا و مقرون به صرفه بوسيله يكپارچه ك
  يعني سيستمها، ساختار، سرويسها و مديريت و رابطه ميان آنهاست.

، سيسـتم اعـالم  (HVAC)مزاياي يك ساختمان هوشمند از طريق اتوماتيك كردن سيستمهايي مانند گرمـايش و تهويـه مطبـوع 
گر حريقـي در يـك سـاختمان بـه وقـوع حريق و آتشنشاني ،سيستمهاي امنيتي و مـديريت انـرژي و روشـنايي بوجـود مـي آيـد.ا

بپيوندد،سيستم اعالم حريق با سيستم امنيتي به صورت خودكار ارتباط برقرار كرده و از اين طريق قفل هـاي كليـه درهـا بـاز مـي 
ار شوند و مردم مي توانند به راحتي از محل حريق دور شوند و نيز سيستم امنيتي با سيستم تهويه مطبـوع ارتبـاطي خودكـار برقـر

  كرده و از اين طريق هواي سالم جايگزين هواي دودآلود مي شود.
اصول يك ساختمان هوشمند مي گويد كه هزينه هاي واقعي يك ساختمان فقط هزينه هاي مربوط به ساخت نيست بلكه بايـد بـه 

طريق كنترل اتوماتيك و يكپارچـه آنها هزينه هاي رهبري و تعميرات را نيز اضافه كرد.ساختمان هوشمند تمامي اين هزينه ها را از 
سال نگاه كنـيم  مشـخص اسـت  40،مخابرات و سيستم مديريت كم مي كند.اگر به هزينه هاي يك ساختمان در طول عمر حدود 

كه نگهداري بيشترين سهم را در هزينه هاي جاري آن ساختمان دارا مي باشد.در اين راستا هزينه هـاي نگهـداري يـك سـاختمان 
كاهش مي يابد كه خود عالوه بر برگشت هزينه ها امكانات رفاهي بسياري را ايجاد مي كند. در قرن بيست و يكـم  %50هوشمند تا 

و تغييرات فرهنگي و تكنولوژي و همچنين تغيير نحوه ديد مردم در مورد محيط كاري و زنـدگي خـود، چـه در بخـش تجـاري يـا 
  استفاده و حداقل هزينه را بتوان در آن تجربه كرد وجود دارد.صنعتي يا حتي مسكوني ، نياز به محيطي كه حداكثر 

در ساختمان هاي هوشمند با استفاده از سيستم خودكار روشنايي ساختمان، كنترل سيستم سرمايش و گرمايش ، كنترل دوربـين 
ي هوشمند ديگر مصـرف هاي مداربسته، كنترل دربها، كنترل وضعيتهاي اضطراري همچون آتش سوزي، زلزله و بسياري كنترل ها
  انرژي به نحو چشمگيري كاهش مي يابد و آسايش و امنيت را براي ساكنين ساختمان به وجود مي آورد.

  

ساختمان هوشمند ساختمانی است پویا و مقرون به صرفه که از یکپارچه کردن چهار قسمت زیر به وجود می  -2-1
  آید:

1( HVAC(Heating.Ventilation and Air-Conditioning) 
2( Fire Safety 
3( Security 
4( Lighting Management and Energy 

  :امكانات و سيستم هاي هوشمند قابل ارائه وكنترل در يك ساختمان
 )lightingسيستم كنترلي هوشمند روشنايي ونورپردازي ( -1
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 (HVAC)سيستم كنترلي هوشمند سرمايش / گرمايش و تهويه مطبوع  -2

 سيستم كنترلي هوشمند تاسيسات موتورخانه -3

 سيستم كنترلي هوشمند درب / پنجره / پرده / كركره / سايبان و ..... -4

 سيسم كنترلي هوشمند صوتي تصويري -5

 حفاظتي-سيستم كنترلي هوشمند امنيتي -6

 سيستم كنترلي هوشمند تجهيزات از راه دور -7

  سيستم كنترلي هوشمند تاسيسات استخر، سونا و جكوزي، سالن هاي ورزشي و رستوران -8

ریت هوشمند ساختمان اساسا همانند دیگر سیستمهای کنترلی،از سه بخش تشکیل می اجزا سیستم مدی -2-2
  شود:

 )SENSORSحسگرها( -2-2-1

حسگرها بـه منزلـه عصـبهاي يـك سـاختمان سنجش پارامترهاي محيطي و ارسال اين اطالعات به سيستم را عهده دار مي باشند.
واند دماي محيط بيرون و درون ، دماي سيال گرم كننـده و يـا .اين اطالعات مي تتوانند شرايط خاص را حس كرده هستند كه مي

خنك كننده ، ميزان روشنايي محيط ، ميزان رطوبت ، مقدار گازها در هوا ، حضور و يا عدم حضور افراد در محل و ديگر اطالعـاتي 
  كه براي راهبري بهينه سيستم حياتي ست باشد.  

  نمونه اي از حسگرها به شرح زير است :
هـاي ب. دوربينالف. حسگرهاي آتـش و دود هستند :رهاي امنيتي و مراقبتي كه در خدمت محيط درون و برون ساختمان سگ)ح1

 هـ ـ حسگرهاي حركت سته ج. حسگرهايي ورود و خروج د. حسگرهاي لرزش و شتاب مدار ب

هاي خورشيدي ت.حسـگرهاي پ. حسگرهاي پرتو  ب. حسگرهاي رطوبتالف. حسگرهاي دما : كيفيت هوا حسگرهاي تشخيص )2
  ر. حسگرهاي ميزان نوث فشار هوا

  

  حسگرهاي نظارتي سيستم )3
ختلـف سـاختمان ج. ديگر حسگر ها كه اجزاي مهاي مكانيكي اي نظارت بر سيستمب. حسگرهالف. حسگرهاي سيستم ساختماني 

  را نظارت مي كنند.

  (CONTROLLERS)کنترلرها -2-2-2
ريافتي از حسگرها را دريافت و براساس نرم افزار دروني خود يا نرم افزار شـبكه پـردازش و اجزايي از سيستم هستند كه اطالعات د

  برحسب نياز فراميني را به عملگرها ارسال مي كنند.

 (ACTUATORS)عملگرها -2-2-3

تواننـد  اجزايي از سيستم هستند كه فرامين ارسالي از كنترلرها را دريافت و براساس آن واكنش نشان مي دهند.اين عملگرهـا مـي
  شيرهاي برقي سياالت ، دريچه هاي قابل تنظيم عبور هوا ، رله هاي قطع و وصل جريان الكتريكي و ... باشند.

  سه بخش ياد شده باال توسط يك مكانيزم ارتباطي با هم مرتبط مي شوند كه خود از دو قسمت مهم تشكيل شده است:
 امواج راديوييرسانه  (مدياي) ارتباطي  مانند سيم ، فيبر نوري ،  )1

  BacNet,LonWorksپروتكل ارتباطي و يا زبان محاوره اجزاء مانند  )2

  : برای مالکین ساختمان  BMSمزایای استفاده از -2-3
 تبديل ساختمان به  فضايي متمايز و چشمگير و ارتقاء سطح كيفي ساختمان -1

 ايجاد ارزش افزوده ملكي  به مراتب بيشتر از هزينه سيستم -2
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 يير كاربري فضاوجود انعطاف در تغ -3

 ثبت مقدار دقيق مصارف هر واحد از منابع به طور جداگانه -4

 قابليت پايش(مانيتورينگ)مركزي كل سيستم -5

 افزايش رفاه و صرفه جويي در زمان -6

 قابليت كنترل از راه دور موتورخانه -7

 كنترل و مانيتورينگ مركزي و از راه دور ساختمان -8

  

  : تمانبرای ساکنین ساخ  BMSمزایای استفاده از -2-4
 كنترل مناسب تجهيزات براي افزايش آسايش و رفاه -1

 امكان كنترل هر فضا به طور جداگانه و مستقل -2

 افزايش بهره وري كاركنان -3

 امكان پايش ميزان مصرف انرژي ساختمان -4

 افزايش طول عمر و قابليت اطمينان موتورخانه -5

 %40صرفه جويي در مصرف انرژي تا  -6

 حذف مصارف ناخواسته -7

 تمان هنگام بروز حوادثمديريت ساخ -8

 گزارش گيري آماري دقيق از عملكرد اجزاي مختلف ساختمان -9

،موبايل PCاولويت بندي هوشمندانه مصارف هنگام اضطرارامكان مانيتورينگ و كنترل تمامي نقاط تحت كنترل از طريق يك  - 10
 يا اينترنت

ان، تمام تجهيزات به صورت هماهنگ كار كرده با توجه به يكپارچه سازي مديريت تاسيسات و سيستمهاي مختلف در ساختم - 11
 و امكان تداخل و بروز مشكالت ناشي از عدم هماهنگي از بين مي رود.

 امكان گرفتن گزارشهاي آماري از تمامي تجهيزات و عملكرد آنها به منظور بهينه سازي مصرف و عملكرد. - 12

  

های ارایه دهنده خدمات نگه داری برای مدیران تاسیسات ساختمان یا شرکت   BMSمزایای استفاده از -2-5
  ساختمان:

 دسترسي به اطالعات كنترلي مورد نياز -1

 تشخيص زودهنگام مشكالت -2

 رضايت بيشتر عمومي -3

 پايش و كنترل سيستم از محل يا از راه دور -4

 هزينه كم اپراتوري -5

 راندمان باالي تجهيزات تاسيساتي -6

 كاهش هزينه هاي تعمير و نگه داري -7

 و نيازمنديهاي بازبينياعالم سريع خرابي ها  -8

  لزوم مهندسي اصولي و ساختار يافته در هنگام اجراي تاسيسات -9

 : در ادامه با ذكر چند مثال كاربردي طريقه صرفه جويي در مصرف انرژي را شرح مي دهيم - 3

خـود را تـرك  در اكثر اداره ها و سازمانها، كارمندان براي مصرف درست اهميتي قائل نيستند مثالً وقتي كارمندي محل كـار -1
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مي كند حتي اگر بازگشت وي زمان زيادي طول بكشد ، سيستم تهويه و روشنايي خود را همچنـان روشـن مـي 
در صورت عدم وجود كسي در محل، به صورت خودكار و پس از طي زماني، سيستم بـه  BMSگذارد. در ساختار 

  گردد.حالت حداقل مصرف سوئيچ مي كند تا دوباره شخص به محل كار خود باز
صبح تمام سيستم تهويه و روشنايي كل ساختمان روشـن مـي گـردد در صـورتي كـه  7در ساختمانهاي بزرگ اداري ساعت  -2

ممكن است افرادي در مرخصي يا مأموريت بوده و يا با تأخير به محل كار بيايند كه در اين صورت انرژي بيهوده مصرف مـي 
ب را در ورودي مي كشد سيستم تهويه و روشنايي اتاق او فعال مي گـردد و تا فرد كارت حضور و غيا BMSگردد. در ساختار 

  بدين صورت از مصرف بيهوده جلوگيري مي گردد.
در ساختمانهاي بزرگ اگر كنترل و مديريتي روي تأسيسات مكانيكي نداشته باشيم بطور مثال بويلر را در نظر بگيـريم، مـثالً  -3

كنترل بر عملكرد مجموعه بويلرها دو يا سه بويلر را همواره در مدار قرار مي دهـيم  چهار بويلر داريم كه در صورت عدم وجود
. در صورتي كه ممكن است حتي يك بويلر نيز جوابگوي سيستم در زمانهاي خاصي باشد كه در اين صورت نيز مصرف بهينه 

مواره به صورت بهينه انرژي را مصرف مـي كنـيم با استفاده از اندازه گيري، تعداد بويلرها را تعيين كنيم ه رنمي باشد ولي اگ
 ضمن آنكه خللي در كار سيستم بوجود نمي آيد.

در هواساز ممكن است دماي مطلوب را بتوان از هواي محيط بيرون تأمين نمود بدون اينكه نياز به فعاليت هواساز باشـد. اگـر  -4
سيستم نمي باشد ولي همچنان هواساز نيز در حال كـار مديريت و كنترل وجود نداشته باشد با اينكه محيط بيرون جوابگوي 

  است كه نتيجه عدم استفاده صحيح از انرژي مي باشد.

بحث ديگري كه در بازگشت سرمايه نقش دارد مصرف بهينه از امكانات مي باشد كه توصيحات آن به شرح زير مي   -4
 باشد:

م اعضـاي يـك مجموعـه( مـثالً مجموعـه پمـپ هـاي در سيستم تأسيسات مكانيكي با تقسيم زمانهاي كاركرد بين تمـا )1
سيركوالسيون) فشار كاري بين همه اعضاء تقسيم مي شود. ضمن اينكه از غير فعال بودن يك بخـش از مجموعـه بطـور 

  دائم جلوگيري مي كند كه خود باعث بهتر عمل كردن تمام مجموعه مي گردد.
تجهيزات مورد استفاده در ساختمان كنترل داشته و تمام وضعيتهاي موجود را اندازه گيري كرده و در صـورت  روي تمام )2

سوئيچ كرده و خرابي را به اطالع كاربر مي رساند تا در اسرع وقت  Standby سيستم به طور خودكار به مد بروز خرابي در
  جهت تعمير اقدام گردد.

را ذخيره مي نمايد و در زماني كه نياز به سرويس مي باشد به كاربر اطالع مي دهـد تـا  زمان هاي كاركرد تمام تجهيزات )3
 سيستم همواره در حالت مطلوبي كار نمايد.

در تمام سيستم تهويه مطبوع و تأسيسات مكانيكي ( مثالً مبدلها) عالوه بر انـدازه گيـري دمـاي پروسـه و نقطـه تنظـيم  )4
حيط بيرون روي نقطه تنظيم اثر گذاشته تا نوسانات دما جبران گردد. ( بـا توجـه بـه تعريف شده، با اندازه گيري دماي م

اينكه در اغلب مناطق ايران دماي شب و روز بسيار متفاوت مي باشد با استفاده از اين روش به راحتي مي تـوان نوسـانات 
 غييرات مداوم نقطه تنظيم باشد.ناشي از اين تغيير دما را بصورت خودكار جبران نموده، بدون اينكه نيازي به ت

قرار دارند، عالوه بر استفاده بهينه از تجهيزات، بر عمر تجهيزات  BMSبا توجه به موارد ذكر شده و موارد بسيار ديگر كه در ساختار 
ه از پروژه هـاي نيز افزوده مي گردد. ضمن اينكه فضاي كار را ايده آل مي نمايد. با توجه به مطالب ذكر شده و آمارهاي بدست آمد

درصد كاهش مصرف وجود داشـته  30الي  25بطور ميانگين در بحث ذخيره سازي انرژي حدود  BMSاجرا شده بر اساس ساختار 
  سال امكان پذير مي باشد. 3الي  5/2در حدود  BMSاست و بازگشت سرمايه در اثر استفاده از ساختار 
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باشند مورد بررسي قرار مطرح مي  BMSدر  در اين بخش به صورت خالصه سيستم هاي مختلفي كه - 5
 :گرفته است

  HVACسيستم كنترل  -5-1
نظارت و كنترل كامل و لحظه به لحظه بر اجزاي مختلف تأسيسات مانند بويلرها، شيرها، مشعل ها و موارد ديگـر و فرمـان پـذيري 

  اين سيستم مي باشد. آنها از كنترل ها و سنسورهاي نصب شده در داخل و خارج ساختمان از جمله ويژگي هاي

 كنترلهاي هوشمند دما و تهويه مطبوع در داخل ساختمان -5-2

جهت مديريت دقيق و صرفه جويي در مصرف انرژي، استفاده از كنترلهاي هوشمند در داخل ساختمان مـي توانـد تـا حـد زيـادي 
  .كاهش هزينه ها را در بر داشته باشد

 سيستم اعالم و اطفاء حريق  -5-3

يص دود، حرارت و آتش در داخل ساختمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد كه اطالعات آنها نيز به صورت سنسورهاي مختلف تشخ
  لحظه به لحظه در داخل سيستم ثبت مي گردد.

 مديريت سيستم انرژي الكتريكي  -5-4

ايـن تأسيسـات مـي  نظارت و مانيتورينگ تأسيسات الكتريكي نصب شده، عالوه بر فراهم نمودن اطالعات مفيد در زمينه مـديريت
  تواند تا حد زيادي در صرفه جويي انرژي تأثير گذار باشد.

همچنين مديريت صحيح و بهينه سيستم روشنايي داخل ساختمان ها، يكي ديگر از اهداف پياده سازي اين طرح مي باشد كـه تـا 
  حد زيادي مي تواند مصرف انرژي را كاهش دهد.

  هاي ارتباطيسيستم -5-5
 ي معموليهاي كامپيوترشبكه  
 سيستم بيسيم 

 فيبر نوري 

 هاي تركيبيشبكه 

 سيستم كنترل تردد افراد در درب هاي ورودي  -5-6

هـاي ويـژه اي نصـب نمـود كـه فقـط  Gate سازمان ها و هتل هـا در مواقع لزوم و يا به طور دائمي مي توان در درب هاي ورودي
ا استفاده از كارت هاي بدون تماس و با سرعت باال، افراد مجاز مـي كاركنان و مهمانان مجاز قادر به وارد شدن باشند. بدين ترتيب ب

توانند داخل شوند و اطالعات آنها نيز بالفاصله و لحظه به لحظه در اختيار مديران مختلف قرار خواهد گرفت. براي مهمانان نيز مـي 
ان اطالعات مربوط به مهمانان و مكان هـايي توان كارت هاي ويژه اي با حق دسترسي هاي مختلف ارائه نمود و بدين ترتيب مي تو

 را كه رفت و آمد نموده اند به صورت زمان واقعي دريافت نمود.

 سيستم گشت و نگهباني  -5-7

جهت خودكار سازي و نظارت دقيق بر گشت و نگهباني در محوطه بيروني نيز روشهاي مختلفي وجود دارد . يكي از ايـن روش هـا 
قيمت بر روي مكان هايي است كه بايد به آنها سركشي شود. نگهبان با يك دستگاه كوچك نزديـك  نصب نشانه هاي راديويي ارزان

  اين محل ها مي شود و دستگاه به طور خودكار شماره نشانه و زمان سركشي را ثبت و از طريق شبكه به سيستم ارسال مي نمايد.
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  كارت هاي هوشمند بيسيم  -5-8
) نسل جديدي از كارت هاي هوشـمند بـه بـازار ارائـه گرديـده RFID )Radio Frequency Identification Cardبا ورود تكنولوژي 

است. با استفاده از اين كارت ها مي توان اطالعات را به صورت بودن تماس و بيسيم بين دستگاه خواننده اطالعات و كـارت جابجـا 
  كاربردهاي گوناگوني استفاده نمود.مركزي مي توان از اين كارت ها در  Databaseنمود. با استفاده از يك 

 سيستم نظارت تصويري  -5-9

دوربين هاي نظارتي امروزه در بسياري از كاربردها همانند حفاظت، نظارت بر عملكرد، جلوگيري از سرقت و غيره مورد استفاده قرار 
ت هستيم كه قادرند ويژگي مي گيرند. با پيشرفت چشم گير در سيستم هاي نظارت تصويري امروزه شاهد طيف وسيعي از محصوال

  هاي بسيار متنوعي را همانند موارد زير در اختيار كاربر قرار دهند:
 دوربين هاي تحت شبكه  
 دوربين هاي ديد در شب  
 دوربين هاي بيسيم 

  قابليت ديدن تصاوير دوربين به صورتOnline از تمام دنيا و از طريق اينترنت 

 ي جيبي (قابليت ارسال تصاوير بر روي كامپيوترهاPDA( 

 قابليت تعريف سطوح دسترسي مختلف و انواع كاربران و مديران 

 .قابليت مشخص نمودن اين كه آيا چيزي از محيط سرقت شده است 

 .قابليت تعيين اين كه آيا چيزي به محيط اضافه شده است 

  

 مانيتورينگ و مديريت سيستم  -5-10

فيزيكي و از نظر مديريتي به يكديگر متصل مي باشـند بنـابراين مـي  تمام سيستم هايي كه در بخش هاي قبلي ذكر گرديد از نظر
توان از طريق يك نرم افزار واحد تمام سيستم ها را مورد نظارت و ارزيابي قرار داد. تمام مديران و افراد مجاز نيـز مـي تواننـد ايـن 

ادر نمايند.قابليت يكپارچه سـازي ايـن سيسـتم بـا اطالعات را از طرق مختلف مانند اينترنت دريافت نمايند و فرمان هايي را نيز ص
  ساير سيستم ها و نرم افزارهاي موجود، يكي از نقاط عطف و تسهيل كننده بسياري از امور خواهد بود.

  کنترل هوشمند موتورخانه : -5-11
م درجه حرارت در حال حاضر ميزان درجه حرارت آب گرم چرخشي و آب گرم مصرفي در موتورخانه ها بصورت دستي و تمام تنظي

ترموستات ديگ و يا پمپهاي سيركوالسيون انجام مي گردد و معموالً براي تمام مدت بر روي يـك عـدد ثابـت قـرار دارد. تغييـرات 
دماي هوا درطول روز موجب افزايش يا كاهش دماي داخل ساختمان شده كه نتيجه آن انحراف دماي داخل ساختمان از محـدوده 

 -عمـومي -خت و انرژي مي باشد. همچنين در بسياري از ساختمانهاي غيرمسـكوني بـا كـاربري اداريآسايش و مصرف بيهوده سو
تجاري كه از فضاي ساختمان بصورت غيرپيوسته و تنها در بخشي از ساعات روز استفاده مي گـردد و نيـازي بـه كـاركرد  -آموزشي

تي ترموستات ديگها و پمپها، قابليـت اعمـال خاموشـي و يـا موتورخانه پس از اتمام ساعت كاري وجود ندارد.روش فعلي تنظيم دس
دستي،  و محدوديتهاي كنترلي ترموستاتهايبنابراين با توجه به عدم كارآيي دقيق ت در وضعيت آماده باش را ندارند.كنترل تجهيزا

  ضرورت استفاده از سيستم هاي كنترل هوشمند موتورخانه به منظور :
 ت موتورخانه شامل مشعلها و پمپها راهبري و كنترل صحيح تجهيزا  
 بهينه سازي و جلوگيري از مصرف بيهوده سوخت و انرژي الكتريكي  
 تثبيت محدوده آسايش حرارتي ساكنين ساختمان  
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 كاهش استهالك تجهيزات و هزينه هاي مربوطه  
 نگهداري تاسيسات حرارتي -كاهش هزينه هاي سرويس  
 يطيكاهش توليد و انتشار آالينده هاي زيست مح  

اصول بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي توسط سيستمهاي كنترل هوشمند موتوخانه مبتني بر كنترل گرمايش از مبداء و محـل 
توليد انرژي حرارتي (موتورخانه) مي باشد. اين سيستم با دريافت اطالعات از سنسورهاي حرارتي كـه در محلهـاي زيـر نصـب مـي 

  گردند :
  (حداقل دماي محيط خارج ساختمان)اندازه گيري دماي سايه ضلع شمالي ساختمان جهت الف)

   كلكتور آب گرم چرخشيب) 
  خروجي منبع آب گرم مصرفيج)

رايط لحظه به لحظه اطالعات حرارتي موقعيتهاي فوق را اندازه گيري و با تشخيص هوشمند نياز حرارتي سـاختمان تـا برقـراري شـ
موتورخانه شامل مشعلها و پمپهاي آب گرم چرخشي را راهبري مـي نمايـد. بـدين  تجهيزات حرارتي،مطلوب در تابستان يا زمستان

 -آب گرم مصرفي) نيز متناسب بـا نـوع كـاربري سـاختمان مسـكوني يـا غيرمسـكوني (اداري -صورت مصارف گرمايشي (گرمايش
ته تقسـيم مـي م به دو دسـتجاري) تامين و كنترل مي شود.صرفه جويي مصرف انرژي حاصل از عملكرد سيست -آموزشي -عمومي
   :شوند

  
  كنترل مصارف گرمايشي درزمان استفاده از ساختمان (مسكوني و غيرمسكوني)الف)
 -عمـومي -آموزشـي-خاموشي يا آماده باش موتورخانه پس از ساعت كاري ساختمان هاي غيرمسكوني (در سـاختمانهاي اداريب)

  تجاري)
سكوني و يا غيرمسكوني و با در نظر گرفتن شرايط كاركرد زمستاني تابستاني و بـراي هنگام استفاده از موتورخانه در ساختمانهاي م

كنترل گرمايش، مشعلها و پمپها توسط يك منحني حرارتي كنترل مي شوند. در اين منحني دماي آب گرم چرخشي در تاسيسات، 
متناسب با تغييرات دماي خـارج سـاختمان  تابعي از درجه حرارت محيط خارج ساختمان مي باشد و به صورت لحظه اي و خودكار

كنترل مي شود و باعث ايجاد دماي يكنواخت در داخل ساختمان مي گردد. بدين صورت هنگام گـرم شـدن دمـاي محـيط خـارج 
ساختمان مشعلها و پمپها به اندازه اي كار مي كنند كه گرمايش در حد مورد نياز و در محدوده آسايش حرارتـي تـامين شـود و از 

براي تاقها مي گردد جلـوگيري مـي نمايـد.ليد بيش از حد حرارت كه موجب كالفگي و باز شدن پنجره ها بمنظور تعديل دماي اتو
تامين دماي آب گرم مصرفي مطابق با شرايط مطلوب تعريف شده نيز تجهيزات موتورخانه به اندازه اي كار مي كنند كه تنها دمـاي 

در ساختمانهاي با كاربري غيرمسكوني نظيـر ف شده و مطلوب برسد و نه بيشتر.به حد تعري آب گرم مصرفي در ساعتهاي مورد نظر
ادارات، مدارس، مجتمع هاي تجاري و ... نيز بدليل غيرپيوسته بودن ساعت بهره بـرداري از سـاختمان، سيسـتم كنتـرل هوشـمند 

دازي موتورخانه در صبح روز بعـد، موتورخانـه را كـامالً موتورخانه توسط يك تقويم زماني پس از ساعت كاري و تا زمان پيش راه ان
  خاموش و يا در وضعيت آماده باش (كنترل دماي آب گرم چرخشي در يك دماي ثابت و پائين) قرار مي دهد. 

 : مزاياي موتورخانه هاي هوشمند
 مكنترل گرمايش از مبداء و محل توليد گر-1

 ورومتناسب با فرهنگ مصرف انرژي در ايرانكش اقليمي –طراحي شده براساس شرايط بومي -2

  در ساختمانهاي  مسكوني  %15در ساختمانهاي غير مسكوني و تا  %40كاهش هزينه ها و صرفه جويي در مصرف سوخت تا -3
سازي موثرترين روش بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با كوتاهترين زمان بازيافت هزينه ها به استناد تاييد سازمان بهينه -4

  مصرف سوخت كشور 
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قابليت تطبيق و كنترل محيطي عالي به همراه ثبت محدوده آسايش حرارتي متناسب با تغييرات دماي محيط خارج -7
  ساختمان

  بصورت لحظه اي ودر طي ساعات شبانه روز  كنترل گرمايش و دماي آب گرم مصرفي-8
  ويژگي منحصر به فرد مستقل بودن عملكرد سيستم از مساحت بنا -9

  كاهش استهالك و افزايش راندمان و ضريب ايمني تاسيسات حرارتي -10
  سهولت كاربرد و امكان تنظيم برنامه نرم افزاري سيستم برحسب نوع كاربري ساختمان-11

 گيرينتيجه  -6

) به نيازهاي كاربرانش بر مبناي اطالعات پـردازش شـده outputين يك ساختمان هوشمند بنايي است كه توانايي پاسخگويي (بنابرا
مي توان گفت كه مهمترين كاركرد اين ساختمان ها بهينـه سـازي مصـرف انـواع  هاي متعدد فراهم آمده را دارد.كه توسط ورودي

مان معين در اين ساختمان بسيار مهم و ضروري است. تجهيزات متعدد دريافت كننـده فاكتور پاسخگويي در ز مختلف انرژي است.
كنند. همچنـين فرامـوش و ارسال كننده ، اطالعات را با توجه به نظارتي كه بر تغييرات محيط دروني و بروني بنا دارند دريافت مي

يري است. قبل از ساخت يك بناي هوشمند برنامه ريـزي نشود كه يكي مولفه هاي اصلي يك بناي هوشمند دارا بودن توانايي يادگ
خواهيد به آن بدهيد خوب بشناسد. نياز واقعي براي داشـتن يـك سـاختمان هوشـمند سيستم بسيار مهم است تا اهدافي را كه مي

وري يكي ضـروريات مثال بهرهشود يا خير. براي تواند با دقت به نتايج آشكار شود و اينكه آنها اين نياز با ساختن اين بنا رفع ميمي
وري يك كارمند است. به عنوان يك مثـال شركتهاست. محيط دروني يك دفتر كار تعيين كنندة فاكتورهاي بسيار زيادي براي بهره

ساعت به طور مداوم كار كنم. به اين دليل كه دماي هـوا در دفتـر كـارم پـايين اسـت.  3توانم در دفتر كارم بيش از ساده، من نمي
دقيقه از گرمـاي خورشـيد  10كنم مجبورم از دفتر خارج شده و به فضاي باز بروم و در حدود نابراين هر گاه كه احساس سرما ميب

استفاده كنم و سپس به دفترم برگردم. مسئول تأسيسات تصميم گرفت كه تقريباً هر روز تكنسيني را فرا خوانـد تـا اتاقهـا را چـك 
وري  شـود كـه ميـزان بهـرهف كردن وقت در هنگام كار به خاطر اشكال در تهويه مطبوع هوا باعث ميكند و دما را افزايش دهد. تل

كاهش يابد. كه اين مسئله به معناي حيف و ميل منابع يك شركت است. يك ساختمان هوشمند بايـد داراي سيسـتمي از اعصـاب 
كنـد. ت را در زمـان درسـت و صـحيح خـود كنتـرل ميهاي تعبيه شده است كه اطالعـاباشد كه شامل حسگرها و تحريك كننده

سيستم اعصاب بنا وظيفه يكپارچه كردن همه سيستم ها را بر عهده دارد تا ساختمان هوشمند شكلي انعطاف پذير داشته باشد تـا 
  بتواند در مواجهه با تغييرات محيطي كه در آن واقع شده است ، كنش مناسبي داشته باشد .
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