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 . مقدمھ۱-۱

از آخرین تکنولوژي ھا در صدد آن است  کارگیری بھسیستم مدیریت ھوشمند ساختمان با 
 .پدید آورد ھا ساختمانشرایطي ایده آل، ھمراه با مصرف بھینھ انرژي در کھ 

مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطي مناسب با  ھای بخشاین سیستم ھا ضمن کنترل 
ارائھ سرویس ھاي ھمزمان، سبب بھینھ سازي مصرف انرژي ، سطح کارایي و بھره وري 

. کنترل و دسترسي بھ سیستم با استفاده از نرم دشو میسیستم ھا و امکانات موجود در ساختمان 
افزارھاي مربوطھ از ھر نقطھ در داخل ساختمان و خارج از آن از طریق اینترنت مقدور 

 .باشد می
باالي ده ھزار متر مربع در سطح کشور آمریکا کھ در  ھای ساختمانھم اکنون نیمي از 

درصد کل انرژي  ۱۰یزي بالغ بر استفاده شده است، چ BMSھاي  از انواع سیستم ھا آن
. در صورتیکھ کھ کنند میباالي ده ھزار متر مربع را صرفھ جویي  ھای ساختمانمصرفي در 

نیازسنجي، طراحي، نظارت و اجراي سیستم  ھای پروسھاستانداردھاي بین المللي در کلیھ 
ر بھره برداران بومي الزم در اختیا ھای آموزشرعایت شده و در طول بھره برداري از سیستم 

بھ میزان مورد انتظار باعث ایجاد کاھش در مصرف  توان میو گروه نت ساختمان قرار گیرد، 
 .انرژي گردید

 BMS . مزایاي بھره گیري از۱-۲

و مزایای  مھمترین ھدف مدیریت ھوشمند ساختمان بھره گیری از کاھش مصارف انرژی
 می باشد.اقتصادی و ایجاد محیط امن و راحت برای ساکنین 

 عبارتند از : BMSعموم مزایا م نتایج بھره برداری از 
 .در ساختمان موجود اشخاصایجاد محیطي مطلوب براي _ ۱
 بکار برده شده در ساختمان و استفاده بھینھ از آنھا .تجھیزات _ افزایش عمر ۲
 برایزماني قابلیت برنامھ ریزي روی فرمان ھا و ھمچنین  ارائھ سیستم کنترلي_ ۳

 .عملکرد مطلوب بر روی آنھا
 .تجھیزات مربوط بھ نگھداري و تعمیرات ھای ھزینھ _ کاھش٤

 .و استفاده مفید از آنھا رف انرژياصرفھ جویي در مص_ ٥
 .ساختمانبرای پیمانکار دائمي نیروی انسانی و عدم نیاز بھ _ ٦
وبایل یا ، مPCامکان مانیتورینگ و کنترل تمامي نقاط تحت کنترل از طریق یک_ ۷

 اینترنت.
_ تمام تجھیزات مرتبط شده با یکدیگر بصورت ھماھنگ کار کرده و امکان بروز ۸

 از بین می رود.بین تجھیزات را مشکالت ناشی از عدم ھماھنگی 
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،کنترل و نظارت بر روی تجھیزات و مصرف و آماري ھای گزارشامكان گرفتن _۹
 عملکرد آنھا.

 
کاھش مصرف در BMSسیستمبرای پیاده سازی ب استراتژي ھاي مناسنکات مھم و 

 از: اند عبارتBMSتوسط طراحان،انرژي
 خاموش و روشن کردن تجھیزات بر اساس جداول زمانبندي کارکرد. −
− Lock outیا بھره برداري از تجھیزات در صورت نیاز و ضرورت. 
 .(Resets) بھره برداري از مي نیمم ظرفیت مجاز در بھره برداري از تجھیزات −
کھ موجب قطع برق تجھیزات در صورت Demand Limitingمحدود کردن تقاضا یا −

 .بارگذاري بیش از حدود تعیین شده، خواھد شد
مانیتورینگ وضعیت تجھیزات توسط اپراتورھاي آموزش دیده و بھره برداري از  −

 اھ آندر رفع مشکالت تجھیزات و بررسي عمکلرد موثر  ھا داده
 
 

 کنترلھاي  . انواع سیستم۱-۳

 :گیرند میعموماً در دو دستھ بندي قرار  (BAS)سیستمھاي کنترل ساختمان
ھاي  کھ سیگنال DDCیا  (Direct Digital Controls)کنترل مستقیم دیجیتالي  −

الکترونیکي را از طریق کامپیوتر دریافت کرده و با پردازش در کنترلرھا براي کنترل 
 .دھند میھا مورد استفاده قرار  مستقیم سیستم

ھا و تغذیھ  قدیمي بھ جاي استفاده از سیگنال ھای ساختمانپیش از این و در  −
ھا را با ھواي فشرده و روش پنوماتیکي کنترل  actuatorالکترونیکي، دمپرھا و 

 .کردند می
 BAS : کھ در آن ھر سیستم بھ طور مجزا و بدون اتصال بھStand-aloneکنترل  −

زیادي برخوردارند و امکان اتصال  ھای پیچیدگیاز  داراي کنترلرھایي است کھ عموماً 
وجود  BMS استاندارد ارسال داده بھ مرکز کنترل یا سیستم ھای پروتکلاز طریق  ھا آن

 .چیلر ھاي ھاي کنترل پکیج ندارد. نظیر سیستم
دارند کھ از آن جملھ  Stand-aloneمزایاي زیادي نسبت بھ کنترل  DDCسیستمھاي کنترل 

ھاي بیشتر، امکان مونیتورینگ و ایجاد سیستم کنترل متمرکز و  ھ تولید فیدبکب توان می
 .اشاره نمود DDCیکپارچھ در سیستمھاي کنترل 



  

 فصل دوم
 

 ھا پروتکلاستاندارد و 
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 ارتباطي ھای پروتکل. استانداردھا و ۲-۱

 وجود دارد: DDCھاي دو نوع سیستم ارتباطي اصلي براي سیستم
 ھای باز _ پروتکل۲      تصاصيھای اخ _ پروتکل۱

 ھا آنکھ در صورت استفاده از اختصاصي،پروتکل ھایی ھستند  ھای پروتکل_۱
می توانند تنھا با تجھیزات دیگري از ھمان برند  تجھیزات در یک بخش خاص سیستم

تجھیزات تھیھ شده قیم با دیگر و امکان برقراري ارتباط ساده و مست برقرار کننداتصال 
در حال حذف شدن از بازار این سیستم ھا را ندارند. بھ سرعت  رندھاب از سایر

تنھا یک کارخانھ  چون استآن پشتیباني . اما مزیت این سیستم،ھستند BMS تجھیزات
 .سیستم است موجود در سازنده و یک برند مسوول عملکردھا و خطاھاي

ارتباطي  ھای پروتکلاز  ھا آنکھ در پروتکل ھایی ھستند باز،  ھای پروتکل_۲
کھ  شود می، استفاده اند شدهشناختھ شده استاندارد کھ عموماً در اسناد علمي منتشر 

ھاي  کھ نام انجمن مھندسي سیستم ASHRAE،براي تمام تولیدکنندگان باز است
را  BACnetاستانداردي باز با نام  ۱۹۹٥گرمایش و سرمایش آمریکا است در سال 

قرار گرفت.  BAS ھاي اکثر تولیدکنندگان سیستم ایھ طراحیمنتشر کرد کھ مبناي 
ھم وجود دارد کھ البتھ با  Lonworksاستاندارد باز دیگري از این نوع با نام 

 .استقبال چنداني روبرو نشده است
داراي مزیت است از آن  BACnet بھ دالیل بسیاري استفاده از پروتکل باز و استاندارد

 لکرد تجھیزات برندھاي مختلف در کنار ھم بر اساس استانداردبھ اطمینان از عم توان میجملھ 
BACnet تجھیزات ھای قابلیت، ایجاد فضاي رقابتي براي افزایش کیفیت و BMS  و افزایش

 .را نام برد ھا آنمسوولیت تولیدکنندگان در قبال اشکاالت احتمالي تجھیزات و پشتیباني فني از 
افزارھاي مختلف نمایشي، مدیریت و کنترل در  ضمناً براي ایجاد سازگاري میان نرم

 .استانداردي را با ھمین نام منتشر نموده است OPCبنیاد  BASھاي  سیستم
 جستجوگر وب بھ عنوان بخشي از نرم افزار(WEB Interface Browser)واسط کاربر وب

BMS  ا از طریق ر ھا آنتا بھ منابع اطالعاتي دسترسي پیدا کرده و  دھد میبھ کاربر اجازه
 BAS کاربران را براي مدیریت تجھیزات روي شبکھ ھای قابلیتاینترنت ببیند. این امر 

 ساختمان، بھ شدت افزایش داده است.
امکان ارتباط با سایر نرم افزارھاي  تواند میشبکھ کردن سیستم کنترل تجھیزات ھمچنین 

ھواشناسي  Online ھاي بھ سیستم را BMS نرم افزار توان میکامپیوتري را فراھم آورد. مثالٌ 
 تواند میمرتبط نمود. با استفاده از این ابزار کلیھ سیستمھاي تھویھ، امنیت و روشنایي ساختمانھا 

توسط ھر فرد یا گروه یا سازماني از ھر نقطھ از دنیا مونیتور و یا کنترل شود. البتھ دستیابي بھ 
کامپیوتري محدود شوند. یکي  ھای شبکھامنیت شناختھ شده  ھای چھارچوباین اطالعات باید در 

اصلي واسط کاربر وب این است کھ باعث حذف کلیھ واسطھاي کاربر سنتي  ھای مزیتاز 
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و کلیھ تجھیزات از طریق واسط وب قابل دیدن و  شود میبراي مانیتور وضعیت تجھیزات 
نترنت براي ساختن یک . دیگر اینکھ کلیھ امکانات شبکھ جھاني ایشوند میارتباط با یکدیگر 

 .موثر و مفید قابل بھ کارگیري است BMS سیستم
. در سطح صفر شود میسیستم معموالً در سھ سطح دستھ بندي  BMS معماري سیستم

 M&E ھاي . سیستمگیرند میوسائل و تجھیزات، حسگرھا و اجزاء نھایي کنترل قرار 
رار دارند و از طریق ورودي و مھندسي و اپراتوري سیستم) در این بخش ق ھای ایستگاه(

 .شوند میبھ کنترلرھاي یکپارچھ منتقل  ھایی خروجی
 .این انتقال ممکن است بھ طور مستقیم و یا از طریق تابلوھاي طراحي شده صورت گیرد

، کنترلرھا و نرم I/Oاجزاء پس از خاموش شدن سیستم وجود داشتھ و شامل سیستمھاي
کنترلي و منطقي در این سطح  ھای الگوریتمو تمامي  باشد میافزارھاي ارتباطي با سطح دو 

 .شود میانجام 
در سطح دو یا سطح کنترل نظارتي سطحي است کھ در آن ابزارھاي نظارتي و مدیریت 

کاري اپراتورھا و  ھای ایستگاهھا، سرورھا، تجھیزات ذخیره سازي و HMIاطالعات شامل
ند، قرار دارد. ارتباط بین سطح یک و دو از در ارتباط باشBMSمھندسان کھ باید با سیستم

 .پذیرد میاستاندارد صنعتي انجام  ھای پروتکلطریق 
بسیاري ھستند. این نرم افزارھا در  ھای قابلیتداراي BMSنرم افزار كنترلي سیستمھاي

و معموالً داراي حداقل شرایط  شوند میقرار گرفتھ و روي سرورھاي مناسب نصب  سھسطح 
 :زیر ھستند

 .داراي محیط گرافیكي مناسب و ساده براي كاربر عادي −
جھت آساني طراحي و  ھا برنامھو  ھا حل)از انواع راه  Libraryداراي مجموعھ( −

 . توسعھ سیستم در آینده
(سرویس و نگھداري) جھت راھبري سیستم در آینده بدون نیاز بھ  PM داراي امكانات −

 .مجزا PM تھیھ نرم افزار
و عرض جغرافیایي جھت تنظیم اتوماتیك شرایط طلوع و غروب  امكان تعریف طول −

 .خورشید و كنترل مصرف انرژي
 .امنیتي دسترس بھ برنامھ توسط كاربران متفاوت ھای الیھامكان تعریف  −
        امنیتي براي كاربران زیر سیستم ھاي متفاوت از قبیل ھای الیھامكان تعریف  −

Access  ،HVAC  ،Lighting  و ....
قابل كنترل  SQLاطالعاتي  ھای بانکامكان ذخیره سازي اطالعات نرم افزار در  −

 . Microsoft Windowsتوسط 
امكان تھیھ ، تنظیم و مقایسھ نمودارھاي مختلف عملیاتي از جملھ نمودار مصرف برق  −

 .(Trends)مختلف زماني ھای بازهو ... در 
 .ستمھاي سی I/Oارتباط ساده نرم افزار گرافیكي و −
 .قبل ھا مدتامكان ذخیره سازي اطالعات مربوط بھ خطاھا و دیگر گزارشات تا  −
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 بھ طورتوسط نرم افزار  BACnetامكان ردیابي و پیگیري درخت و توپولوژي شبكھ  −
Online  اتوماتیك آالرم  بھ طوربطوریكھ در صورت قطعي عضوي از شبكھ، سیستم

 . دھد می

، ھا ساختماندر  BMSسیستمھاي یکپارچھ  در ساختمان ھم اکنون BMSوظایف 
 ھای بخشصنعتي کنترل  ھای مجتمعاداري و مسکوني و یا  -تجاري ھای برجو  ھا خراش آسمان

 :مختلفي را بھ عھده دارند
 .ھاي روشنایي سیستم −
 .و تأسیسات سرمایش و گرمایش ھا فن −
 .ھاي کنترل تردد سیستم −
 .ھاي نظارت تصویري سیستم −
 .گیري و میترھاتجھیزات اندازه  −
 .ھاي اعالم حریق سیستم −
 .ھاي امنیتي و حفاظت پیراموني سیستم −
 .آسانسورھا −

براي کنترل تأسیسات گرمایش و سرمایش،  ھا ساختماندر اکثر  BMSبھ طور معمول از
 ھای پروتکل. اما این سیستمھا بھ دلیل استفاده از شود میروشنایي و کنترل تردد بھره برداري 

معماري مبتني بر استانداردھاي شناختھ شده، امکان لینک شدن با کلیھ سیستمھاي استاندارد و 
شمرده شده در باال و شکل دھي یک مدل کنترل مجتمع براي ھمھ اجزاء قابل کنترل در 

مبتني  BMS . در شکل زیر شماي کاملي از یک سیستم بھ ھم پیوستھنماید میساختمان را ایجاد 
. اجراي چنین سیستم جامعي در یک ساختمان واقعاٌ آن را بھ یک کنید میبر وب را مشاھده 

 .سازه امن و ھوشمند تبدیل خواھد کرد
درصدي در  ۳۰در بھترین حالت باعث کاھش  BMS کھ بھ کارگیري دھد میتحقیقات نشان 
ھاي  . اما استفاده از سیستمھاي یکپارچھ نسبت بھ سیستمشود می ھا ساختمانمصرف انرژي در 

 .کند میدرصد قابلیت باالتر ایجاد  ۱٥مجزا 

 :KNX. تکنولوژی ۲-۲

)"، کھ یک CAT 1جھت ارتباط قطعات از روش پر کاربردی ھم چون "زوج بھ ھم تابیده(
 . در واقع:شود میاستفاده  باشد میولت  ۲۳۰کابل کنترلی بھ موازات کابل 

، میزان اند شده و تجھیزات باس بھ صورت غیر متمرکز مرتب ھا دستگاهھنگامی کھ  −
نصب و راه اندازی مرسوم، بھ طور قابل توجھی  ھای فناوریکابل کشی در مقایسھ با 

 .یابد میکاھش 
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 .یابد میتعداد عملکردھای صحیح سیستم افزایش  −
 .یابد میکیفیت نصب بھبود  −

 ھم چنین این کابل ھا:
 .کند میقطعات مختلف(تابلویی و غیر تابلویی) را بھ یکدیگر وصل  −
 .کند میباس را تامین  ھای دستگاهاکثر موارد انرژی  در −

) PCدر این پیکربندی، دیگر وجود یک واحد کنترلر مرکزی(بھ عنوان مثال یک 
را  KNXباس ھوشمند ھستند. بنابراین سیستم  ھای دستگاهضروری نخواھد بود زیرا ھر کدام از 

 ھای ساختمان، ھا ھتلبزرگ( ھای پروژهھم در تاسیسات کوچک(آپارتمان ھا) و ھم در  توان می
 دولتی و .....) مورد استفاده قرار داد.

 KNXتجھیزات انتقال . ۲-۲-۱

، نصب و راه اندازی این سیستم بھ آسانی با KNXبا توجھ بھ انعطاف پذیری تکنولوژی 
بر روی کابل  KNXشرایط جدید کاربر سازگار خواھد بود. ھم چنین امکان پیاده سازی سیستم 

رادیویی(دستگاه ارسال فرکانس  ھای فرکانسولت(خطوط انتقال جریان قوی)،  ۲۳۰ای ھ
مناسب، امکان انتقال  ھای درگاه)، وجود دارد. از طریق ”KNX IP“( و اترنت) KNXرادیویی 

بر روی دیگر تجھیزات انتقال، بھ عنوان مثال فیبر نوری، نیز امکان پذیر  KNX ھای داده
 خواھد بود.

و  RFیک زوج بھ ھم تابیده، یک دستگاه انتقال جریان قوی، یک دستگاه انتقال  فرض کنید
IP  در اختیار داشتھ باشیم باید دقت داشت ھنگام اتصال تجھیزات مختلف، یک رابط صحیح

 .باشد میانتخاب گردد. رابط مناسب برای ھر دستگاھی بر روی لیبل محصول آن، قابل مشاھده 
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 :  KNXدر پروتکل   BMSد تجھیزات مختلف ارتباطی کاربر ھای زمینھ. ۲-۲-۲

_زوج بھ ھم تابیده : کھ انتقال آنھا از طریق کابل ھای کنترلی جدا از ھم می باشد و زمینھ ۱

ھمچنین نیاز بھ  و ھای بزرگ و گسترده نصب و راه اندازی ھای جدید و نوسازیکاربردش در 

 باشد.می  قابلیت اطمینان باال برای انتقال و ارسال

_ خطوط جریان : انتقال آنھا از طریق شبکھ ھای موجود می باشد و زمینھ کاربردش در ۲

مکان ھایی کھ نیاز بھ قرارگیری و استفاده از یک کابل کنترلی اضافی نمی باشد و یک کابل 

 ولت در دسترس است. ۲۳۰

ھ کاربردش در _ فرکانس رادیویی : انتقال آنھا از طریق خطوط رادیویی می باشد و زمین۳

 مکان ھایی است کھ امکان استفاده از کابل وجود ندارد و یا نمی خواھیم از کابل استفاده کنیم.

۴ _IP  انتقال آن از اترنت می باشد و زمینھ کاربردش در نصب و راه اندازی ھای بزرگ :

 کھ خطوط پر سرعت ارتباطی مورد نیاز می باشد.

 انواع پیکربندی .۲-۲-۳
آن را از طریق  توان میھ آن چھ بر روی برچسب دستگاه مشخص شده است، با توجھ ب

 موارد زیر پیکربندی کرد:
 ):E-MODE( روش نصب آسان −

 ھای دکمھبلکھ با یک کنترل کننده مرکزی یا  PCپیکربندی بدون استفاده از یک 
با  . این روش برای پیمانکاران ماھرشود میفشاری تعبیھ شده بر روی تجھیزات انجام 

دانش عمومی در زمینھ باس در نظر گرفتھ شده است. محصوالتی کھ در این پیکربندی 
محدودی دارند و برای نصب در  ھای قابلیتبھ طور  گیرند میمورد استفاده قرار 

 .اند شدهمتوسط در نظر گرفتھ  ھای پروژه
 ):S-MODEروش نصب و راه اندازی سیستمی( −

انجام  ETSبا نصب نرم افزار مستقل  PCیک برنامھ ریزی و پیکربندی از طریق 
. در این حالت اطالعات مربوط بھ محصوالت تولید کنندگان در پایگاه داده گیرد می

ETS  این پیکربندی برای طراحان و پیمانکاران دارای مدرک باشد میموجود .KNX  و
 بزرگ در نظر گرفتھ شده است. ھای پروژهبرای نصب و راه اندازی در 
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امکان انجام تنظیمات از طریق روش نصب و راه اندازی آسان را بھ  ھا دستگاهز برخی ا
بھ طور معمول از طریق مکانیسم  LTEبھ عنوان مثال، محصوالت با برچسب  دھد میکاربر 

LTE  شامل یک رابط  ھا دستگاه، با این حال تمام شود میپیکربندیS-mode  کھ از  باشد مینیز
 .شود میسازگار با حالت سیستمی فراھم  ھای دستگاهبھ  اھ آنطریق امکان اتصال 

 KNXدر  ھا دادهقابلیت ارتباط و تبادل . ۲-۲-۴

ھستند را  KNXتجھیزان سازندگان مختلف با کاربردھای گوناگون کھ دارای لیبل  تجاری 
ود، ای بھ یکدیگر متصل کرد تا یک سیستم یکپارچھ و با کارایی باال تشکیل ش بھ گونھ توان می

 :باشد میدر موارد زیر  KNXکھ این بھ لطف استاندارد سازی 
: ایجاد پالس ھای استاندارد توسط قطعات، اما تجھیزاتی وجود دارند کھ از ھا تلگرام −

 .کنند میجدید تلگرام نیز پشتیبانی  ھای فرصت
 : برای عملکردھای مختلف(مثل سوئیچرھا، دیمرھا، کنترلھا تلگراممفید در  ھای داده −

و ....) استفاده از فرمت ھای از پیش تعیین شده یکی از الزمات  HVAC، ھا دریچھ
 .باشد میبرای صدور گواھینامھ 

بعدی، امکان اتصال محصوالت  ھای نسخھدر  ETSھم چنین پیش بینی شده است کھ 
 پیکربندی نشده با حالت سیستمی را نیز پشتیبانی کند.

 KNXمزایا استفاده از . ۲-۲-۵

 یش ایمنیافزا −
 کاھش مصرف انرژی −
 سازگاری نصب و راه اندازی با نیازھای جدید کاربر −
 رفاه و آرامش −
 طول عمر باالی قطعات −
 طیف گسترده ای از تجھیزات با کاربردھای مختلف از تولیدکنندگان −
 خدمات فروش گسترده −

، اند گرفتھمباحث فوق از نقطھ نظر مشتریان و یا کاربران متفاوت مورد ارزیابی قرار 
مسکونی، افراد سالم نسبت بھ افراد  ھای ساختماناداری در مقایسھ با  ھای ساختمانبرای مثال 

 معلول، افراد جوان نسبت بھ افراد مسن و .....



  

 

 فصل سوم
 

بررسی فواید پیاده سازی 
BMS 
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 BMS. مقدمھ ای بر فواید ۳-۱

ترل فنی، مدیریتی و نقش بسیار مھمی در کن BMSامروزه سیستم مدیریتی ساختمان 
 .بھ عھده دارد تأسیسات ھای ھزینھ

 :شود میمزایای این کنترل در نیل بھ اھداف زیر خالصھ 
در صد و متناسب با آن بازگشت  ٥۰تا  ۱٥مصرف انرژی بین  جویی صرفھ −

 .شده انجام گذاری سرمایھ
 .کاھش نیروی انسانی −
 .ھا آنتی افزایش عمر مفید تجھیزات و کاھش نرخ خرابی و تعمیرا −
 .دھد مینگھداری و راھبری را بھ نصف کاھش  ھای ھزینھ −
 .حساس ھای دستگاهافزایش اطمینان خاطر مدیران نسبت بھ شرایط محیطی کارکنان و  −
 .و یکپارچھ برای تمام عملکردھای ساختمان انعطاف قابلبرقراری اتوماسیون  −
ش بازده کاری در نتیجھ افزای (COMFORT)بھبود شرایط راحتی در محیط کار −

 .کارکنان
مصرف و  سازی بھینھآماری از تمامی تجھیزات بھ منظور  ھا گزارشامکان گرفتن  −

 .ھا آنعملکرد 

 مصرف انرژی جویی صرفھ. ۳-۲

انرژی و مصرف  ذخیره سازی (BMS)ھدف اصلی مدیریت ھوشمند سازی ساختمان 
را در اجزای اصلی  BMSصحیح و بھینھ از امکانات ساختمان می باشد. ابتدا باید نقش 

ساختمان از جملھ کنترل سیستمھای سرمایشی و گرمایشی ساختمان ( ھواساز،فن 
درصد این سیستم  ۶۰کھ  (HVAC)کوئل،چیلر،بویلر،مبدل ھا و پمپ ھا) ھمچنین تھویھ مطبوع 

BMS  را در اکثر ساختمان ھا در برمیگیرد و کنترل روشنایی و توزیع برق و سیستم ھای
درصد باقی مانده ساختمان را در  ۴۰منیتی،آسانسور و اعالم حریق و غیره بصورت حفاظتی،ا

 بر میگیرد،بررسی کرد.
داده  قرار دارند  BMSبدین منظور توضیح مختصری درمورد سیستم ھایی کھ تحت کنترل 

 می شود:
 : انرژی از ناحیھ ھواسازھا جویی صرفھ_۱
 

سرمایش و گرمایش  تأمینجھت اختمان ھا در سھواساز  ھای دستگاهبا توجھ بھ تعداد 
مصرف  جویی صرفھدر زیادی  تأثیرفوق،  ھای دستگاهمجموعھ عملکرد درست و دقیق 

ھواسازھا می توانند دمای مطلوب را از ھوای محیط بیرون تأمین کنند .انرژی دارد
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وی بدون اینکھ نیاز بھ ھدر رفتن آب سرد و یا گرم باشد. با ایجاد کنترل کامل بر ر
توان میزان ھوای مورد نیاز و مطلوب بھ ھر ساختمان را با استفاده از  ھواسازھا می

نقاط و پارامترھای کنترلی متفاوت ھمچون دمپرھا، شیرھای برقی و ...... دمای ھوا 
 .را کنترل کرد و از حداقل آب سرد و گرم برای سیکل عملیات حرارتی استفاده کرد

 
 شی و گرمایشیدر قسمت سرمای جویی صرفھ_۲
 

در این سیستم می توان با استفاده ار روش مناسب کنترل واقعی برودت یا گرمایش 
کند و در سیستم اشکالی  انجام بپذیرد و تعداد چیلرھا و بویلرھای روشن را تنظیم

 بوجود نمی آید.
 : ھا پمپ عمل کردر  جویی صرفھ_۳
 

برای مشاھده عملکرد پمپ ھا روی آنھا سنسورھای مناسبی نصب شده 
است.بااستفاده از وظیفھ عمل چرخھ ( کھ براساس میزان ساعت کار کمتر ) پمپ 
ھای اصلی و پشتیبان مورد استفده قرار می گیرند کھ این کار باعث افزایش عمر 

 پمپ ھا می شود.
 : ھا اییروشندر مصرف انرژی الکتریکی  جویی صرفھ_ ٤
 

در این قسمت باتوجھ بھ زون بندی کامل تابلوھای روشنایی می توان از اتالف 
انرژی الکتریکی جلوگیری کرد،ھمچنین برای افزایش عمر ژنراتور ھای برق می 

 توان آنھا را با برنامھ بھ موقع وارد عمل کرد و بھ موقع ھم از چرخھ نمود.

 . کاھش نیروی انسانی۳-۳

سیستم یکپارچھ و عمل و  با توجھ بھ ھوشمند شدن و تجھیزات بکار برده شده BMSدر سیستم 
توسط  و تنظیمات پیچیده و غیرقابل پیاده سازی مدام  ھای سرکشیدیگر نیاز بھ ورینگ مانیت

 .شود میکاھش نیروی انسانی ناکارآمد آسودگی و و در نتیجھ باعث  نداریمنیروی انسانی 

 ھا آنزات و کاھش نرخ خرابی . افزایش عمر مفید تجھی٤-۳

اطالعات دقیق از تمامی تجھیزات حرارتی و  آوری جمع BMS سیستم ھای قابلیتیکی از 
، شیرھای برقی، دمپرھا، چیلر، بویلر و غیره بر روی کامپیوتر تر فیلبرودتی نظیر فن، پمپ، 

با دریافت سریع این اطالعات را برای مدت طوالنی ذخیره نمود.  توان میکھ  باشد میمرکزی 
عمر مفید تجھیزات را افزایش داد.  توان می ھا آنھشدار، خرابی تجھیزات و رفع سریع عیب 
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نرخ خرابی را کاھش داد.  توان میموقع و منطقی  بھ گیری تصمیمھمچنین با آنالیز اطالعات و 
عمر مفید  و کنترل عملکرد صحیح، کارایی و میزان ھا سیستمسرویس  بندی زمان کارگیری بھبا 

 .را، بھ حداکثر رساند ھا دستگاهھر یک از 

 و سھولت در نگھداری و راھبری ھا ھزینھکاھش . ٥-۳

تجاری،  ھای برجبزرگ نظیر  ھای ساختمانتھویھ مطبوع در  تأسیساتنگھداری و راھبری 
با  تأسیسات. کنترل این باشد میبا مشکالت فراوانی ھمراه  ھا بیمارستاناداری، 

ھا برای (gage)معمولی گیری اندازهساده و از وسایل  ھای کنترلیا Stand aloneیھا سیستم
 .کنند میبدست آوردن پارامترھای مختلف نظیر درجھ حرارت، فشار، رطوبت و غیره استفاده 

ھا و وضعیت و سالمت تجھیزات را با (gage)گروه راھبری مقادیر متغیرھا را از روی
و برنامھ تعمیراتی و راھبری خود را تدوین  کنند میت حضور و مشاھده فیزیکی یادداش

، BMS . در صورتیکھ در سیستمباشد میکھ این مستلزم صرف وقت و پرسنل بسیار  نمایند می
بھ کامپیوتر مرکزی  ھا آنو انتقال اطالعات  دارند عھدهپارامترھا را بر  گیری اندازهسنسورھا، 

و وضعیت سالمت و یا خرابی تجھیزات نیز از  یردگ میانجام  Real time بھ آسانی بھ صورت
طریق سنسورھا و با چک کردن تابلوھای برق این تجھیزات، بھ آسانی در کامپیوتر 

. گروه راھبری با استفاده از این اطالعات متمرکز، برنامھ راھبری خود باشد می دسترسی قابل
خود را براساس نیاز سیستم اجرا را بھ نحو احسن تدوین نموده و بازدیدھای روزانھ و ھفتگی 

نیز  دارنده نگھتجھیزات، از گروه راھبری مجزا باشند، گروه  دارنده نگھ. اگر شرکت نمایند می
این اطالعات را حتی از راه دور از طریق خطوط مخابراتی، در دفتر شرکت  توانند می

موجود  افزارھایی نرمه خودشان دریافت نموده و برنامھ نگھداری خود را تدوین نمایند. امروز
 بھ طوردریافتی،  آالرم ھای، نسبت بھ اولویت تأسیساتاست کھ با دریافت اطالعات از 

 ۱.نمایند میاتوماتیک برنامھ راھبری و نگھداری را تدوین 

 حساس ھای دستگاهافزایش اطمینان خاطر مدیران نسبت بھ شرایط محیطی کارکنان . ٦-۳

و تسلط راھبر بر سیستم این امکان برای مدیران وجود دارد  با توجھ بھ وجود مانیتورینگ
تا تغییرات محیطی مورد نیاز خود را مانند رطوبت و دما و غیره را بھ بھترین نحو و در 

 ھا دستگاهبرسانند تا  (SETPOINT) بھ مقدار مطلوب BMS کمترین زمان ممکن توسط سیستم
 .ادامھ دھند و کارکنان در بھترین شرایط الزم بھ کار خود
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 ساختمان عملکردھایو یکپارچھ برای تمام  انعطاف قابلبرقراری اتوماسیون . ۳-۷

DDC  ھای خروجیاز ورودی و  گیری بھرهمانند  افزاری سخت ھای قابلیتھا با استفاده از 
و عملکردھای  PID کنترلی ھای چرخھمانند  افزاری نرممتعدد دیجیتال و آنالوگ و امکانات 

ساختمان چھ مکانیکی نظیر  تأسیساتراحتی قادر بھ انجام اتوماسیون دقیق  ریاضی بھ
 انعطاف قابل. این کنترل بھ این جھت باشند میھواسازھا و چھ الکتریکی نظیر ژنراتور برق 

مجدد  کشی کابلبوده و نیازی بھ  افزاری نرمکھ تغییرات در نحوه کنترل بھ صورت  باشد می
 .باشد نمی

، استفاده از یک سنسور جھت BMS ھا در DDC زایای استفاده از شبکھیکی دیگر از م
 توان می. بھ طور مثال باشد میمورد نیاز برای کل شبکھ  ھای محلو تعمیم آن برای  گیری اندازه

پا درجھ حرارت بیرون ساختمان استفاده نمود و مقدار این  گیری اندازهاز یک سنسور دما برای 
ھا در طبقات مختلف ارسال نمود و در کنترل دمپرھای تمامی  DDC را بھ تمامی ترھا رام

 .ھواسازھای ساختمان از آن استفاده نمود
ھای  سیستم ( INTEGRATION ) مرتفع با تجمع ھای ساختمانمدیریت  ھای در سیستم

کنترلی مختلف نظیر تھویھ مطبوع، روشنایی، اعالم و اطفاء حریق، کنترل تردد، آسانسور و 
در یک مجموعھ واحد، مدیریت فنی و  ھا آنو آنالیز اطالعات  آوری جمعبا  توان یمغیره 

در ساختمان سیستم  سوزی آتشحفاظتی ساختمان را بھبود بخشید. برای مثال در صورت اعالم 
و سیستم روشنایی و ھمچنین سیستم اطفاء حریق  )EXHAUST FANS( تخلیھ ھای فنتھویھ و 

 سوزی آتشگ عمل نموده کھ باعث کنترل و جلوگیری از گسترش بھ صورت ھماھن توانند می
 ۱.ھست اجرا قابلبھ سادگی  BMS شوند. این ھماھنگی در

 در نتیجھ افزایش بازده کاری پرسنل( COMFORT)بھبود شرایط راحتی در محیط کار. ۳-۸

 فنی و مدیریتی ساختمان افزایش راحتی ساکنین و در نتیجھ ھای سیستمیکی از محاسن 
در ھیچ گزارش اقتصادی برای محاسبھ زمان برگشت  معموالً کھ  ھاست آنبازده کاری 

 .شود نمیدر ساختمان گنجانده  BMS سیستم گذاری سرمایھ
نقش مھمی در کنترل دقیق  ریزی برنامھقابل  ھای کنترلبا استفاده از  BMS سیستم

 اند عبارتاین پارامتر ھا  ترین مدهع. کنند میایفا  شوند میپارامترھایی کھ باعث افزایش راحتی 
، سرعت ھوا و ھمچنین تنظیم روشنایی و نور CO2از: درجھ حرارت، درصد رطوبت، مقدار

سریعاً از طریق کامپیوتر نیاز گرمایی و سرمایی پرسنل را  تواند میمحیط. اپراتور راھبری 
پر رفت و آمد  ھای مکاندر  CO2 طبق خواست و شرایط فیزیکی پرسنل اصالح نماید. کنترل

 گیری اندازهبسیار مھم است کھ امروزه با  ھا دانشگاهو  ھا بیمارستاناداری،  ھای ساختماننظیر 
CO2  برگشت ھواسازھا و یا مستقیماً در فضاھای داخلی، این پارامترھا  ھای کانالدر
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را  CO2 قدار) وارد محیط شده و مFresh Air( اندازھگیری شده و با تنظیم دمپرھا، ھوای تازه
پیشرفتھ، کنترل روشنایی عالوه بر رسیدن  ھای ساختمان. امروزه در دھند میتحت کنترل قرار 

 .شود میدر انرژی الکتریکی بھ عنوان یک عامل آسایش نیز محسوب  جویی صرفھبھ ھدف 

 اجزاي سیستم خانھ ھوشمند. ۳-۹

برای کنترل و اعمال ھرسیستم دارای یک شبکھ اصلی و واحد مرکزی و تعدادی ماژول 
دارد کھ کھ ھر ماژول مدیریت بخشی از محیط را بر عھده  فرمان ھای مابین اجزا می باشد.

 یک زون نامیده می شود.
 سیستم خانھ ھوشمند از اجزاي زیر تشکیل شده است:

 )Central Unitواحد مرکزي ( −
 )Control Modulesکنترل ( ھای ماژول −
 )Vision Modulesتصویري ( ھای ماژول −
 )Control Cardsکنترل ( ھای کارت −
 )Sensors & Auxiliary Equipments( و تجھیزات تکمیلي  سنسورھا −
 )Wires and Network Cablesارتباطي و کابل ھاي شبکھ ( ھای سیم −

 )Accessoriesلوازم جانبي (_ 

 ساختار کلي نصب. ۳-۱۰

. باشد می ھمان پردازشگر یا مصنوعي ھوش یک بھ نیاز ساختمان یک کردن ھوشمند براي
 توزیع پروژه سطح در کھ طریق سنسورھایي از را خود نیاز مورد اطالعات کلیھ پردازشگر،

 پردازش ،کند می تعیین را اطالعات بین ارتباط منطق کھ افزاري اساس نرم بر و دریافت ،اند شده
 پردازشگر . ایندھد می نشان خود از را شده تعیین پیش از ھاي العمل عکس اساس این بر کرده و

 سیستم کننده، تلفن باکس، رلھ برق، اتصاالت مینیاتوري، ترمینال فیوزھاي تغذیھ، منبع ھمراه بھ
تابلو  . ابعادشوند میو نصب  طراحي مجتمع صورت بھ تابلو یک در ھمگي.... و تلفني کنترل

 تابلو این . با تعبیھدشو میتوکار نصب  صورت بھ و کنترل است تحت تجھیزات تعداد با متناسب
 فیوزھا، ھمھ و بود نخواھد فیوز مینیاتوري جعبھ بھ نیازي عمالً  مسکوني واحد یک در

 گاز، نشت اعالم حریق، اعالم . سنسورھايشوند می تابلو تعبیھ ھمین در .... و کنتاکتورھا
 برقي شیر ي،برق مثل قفل کنترل تحت تجھیزات ھمچنین ..... و سرقت روشنایي اتوماتیک، اعالم

 تابلو این بھ کابلي صورت بھ ھمگي ھا کننده مصرف سایر و ھا روشنایی کولرھا، آب، و گاز
 ۱.شوند می متصل
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 BMSمعماري سیستم . ۳-۱۱

و تجھیزات،  وسایل. در سطح صفر شود می بندی دستھسیستم ھوشمند معموالً در سھ سطح 
مھندسي و  ھای ایستگاه( M&E ھای سیستم. گیرند میحسگرھا و اجزاء نھایي کنترل قرار 

بھ کنترلرھاي  ھایی خروجیاپراتوري سیستم) در این بخش قرار دارند و از طریق ورودي و 
. این انتقال ممکن است بھ طور مستقیم و یا از طریق تابلوھاي شوند مییکپارچھ منتقل 

 ھای سیستم صورت گیرد. اجزاء پس از خاموش شدن سیستم وجود داشتھ و شامل شده طراحی
I/O کنترلي و  ھای الگوریتمو تمامي  باشد میارتباطي با سطح دو  افزارھای نرم، کنترلرھا و

 .شود میمنطقي در این سطح انجام 
در سطح دو و یا سطح کنترل نظارتي، سطحي است کھ در آن ابزارھاي نظارتي و 

کاري  ھای تگاهایسو  سازی ذخیرهھا، سرورھا، تجھیزات  HMIمدیریت اطالعات شامل 
در ارتباط باشند، قرار دارد. ارتباط بین سطح یک  BMSاپراتورھا و مھندسان کھ باید با سیستم 

 BMS ھای سیستمكنترلي  افزار نرم.پذیرد میاستاندارد صنعتي انجام  ھای پروتکلو دو از طریق 
روي سرورھاي و  قرارگرفتھدر سطح سھ  افزارھا نرمبسیاري ھستند. این  ھای قابلیتداراي 

 و معموالً داراي حداقل شرایط زیر ھستند: شوند میمناسب نصب 
 داراي محیط گرافیكي مناسب و ساده براي كاربر عادي. −
جھت آساني طراحي و توسعھ  ھا برنامھو  ھا حل راه) از انواع Library( داراي مجموعھ −

 سیستم در آینده.
ي سیستم در آینده بدون نیاز بھ (سرویس و نگھداري) جھت راھبر PMداراي امكانات  −

 مجزا. PM افزار نرمتھیھ 
امكان تعریف طول و عرض جغرافیایي جھت تنظیم اتوماتیك شرایط طلوع و غروب  −

 خورشید و كنترل مصرف انرژي.
 امنیتي دسترس بھ برنامھ توسط كاربران متفاوت. ھای الیھامكان تعریف  −
            متفاوت از قبیل ھای زیرسیستمامنیتي براي كاربران  ھای الیھامكان تعریف  −

Access ،HVAC ،Lighting . .... و 
توسط  کنترل قابل SQLاطالعاتي  ھای بانکدر  افزار نرماطالعات  سازی ذخیرهامكان  −

Windows. 
امكان تھیھ، تنظیم و مقایسھ نمودارھاي مختلف عملیاتي از جملھ نمودار مصرف برق و  −

 ).Trends( مانيمختلف ز ھای بازه... در 
 ھاي سیستم. I/Oگرافیكي و  افزار نرمارتباط ساده  −
 قبل. ھا مدتتا  ھا گزارشاطالعات مربوط بھ خطاھا و دیگر  سازی ذخیرهامكان  −
 بھ طور افزار نرمتوسط  BACnetامكان ردیابي و پیگیري درخت و توپولوژي شبكھ  −

Online اتوماتیك  بھ طور كھ در صورت قطعي عضوي از شبكھ،  سیستم بھ طوری
 .دھد میآالرم 
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 سیستم ھوشمند روشنایي. ۳-۱۲

بھ این سیستم بھ منظور افزایش آسایش، ایمني و رفاه ساکنان ساختمان براي مقاصد مختلفي 
 بھ موارد زیر اشاره نمود: توان میآمده است کھ  وجود
 کنترلو وسایل برقي با استفاده ریموت  ھا روشناییامکان روشن و خاموش نمودن  −
 با ریموت کنترل ھا روشناییامکان کم نور و پر نور کردن تمامي  −
 سازی شبیھدر شب براي  ھا المپمانور خاموش و روشن شدن تصادفي  سازی فعال −

 حضور
 امکان چک نمودن تمامي ادوات از طریق ریموت کنترل و خط تلفن −
 امکان استفاده از ھر نوع کلید و پریز −
 خالي ھای اتاق یروشنایخاموش کردن ھوشمند  −
 ، ھالوژن ، فلورسنت و کم مصرف ای رشتھ ھای المپسازگاري با انواع  −
پیش تنظیم بھ منظور زیبایي  بھ صورتامکان ایجاد سناریوھاي متفاوت روشنایي  −

 بخشیدن ھرچھ بیشتر
خاص ھمچون زمان مطالعھ، صرف غذا و  ھایی زمانامکان ارائھ نور مناسب جھت  −

 مشاھده تلویزیون
با ریموت کنترل و کلید و سنسور ھاي داخلي جھت  ھا پردهان باز و بستھ نمودن امک −

 از نورطبیعيمندی  بھره
و یا بازو  ھا چراغو یا شرایط خاص جھت روشن شدن  بندی زمان سازی پیادهامکان  −

 ھا پردهبستھ شدن 
و  ھا روشناییاز  ھر یک بندی زمانو  ریزی برنامھوجود تایمر بر روي سیستم قابل  −

 پریزھا
 و وسایل مورد نیاز ھا روشناییامکان اجراي سیستم تمام خاموش و تمام روشن، براي  −
 ۱ایل مورد کنترل بعد از اتمام کارو وس ھا روشناییامکان افزوده شدن تعداد  −

 BMSسیستم  پذیری انعطاف. ۳-۱۲-۲

با در اجرا و استفاده از خصوصیات شاخص تکنولوژي ھوشمند است.  پذیری انعطاف
، براي اضافھ کردن این امکانات بھ دھد میاستفاده از ابزاري کھ این تکنولوژي در اختیار قرار 

مجدد و تعویض تجھیزات موجود در منزل وجود  کشی سیممنازل موجود در اکثر موارد نیاز بھ 
 ندارد.

 1388شرکت گاژه آذین، ساختمان هوشمند و فن آوري هوشمندسازي، دومین همایش فن آوري هاي نوین صنعت ساختمان، سال  ۱
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 دسترسي آسان .۳-۱۲-۳

و اجرا دستورات، امکان  ریزی برنامھاستفاده از کلیدھا و صفحات نمایش ھوشمند براي 
از داخل منزل و یا با تلفن ھمراه، ھمگي ساکنین را  Remote Controlکنترل با استفاده از 

 .کنند میبراي دسترسي بھ امکانات خانھ یاري 

 در مصرف انرژي جویی صرفھ. ٤-۳-۱۲

مصرف انرژي  جویی صرفھبسزایي در  تأثیرمدیریت مصرف انرژي در خانھ ھوشمند 
در  ھا اتاقبھینھ دماي  ریزی برنامھابستھ کردن نور و سیستم تھویھ بھ حضور شخص و دارد. و

 .باشند میاز مصادیق این مدیریت مصرف انرژي  روز شبانھساعات مختلف 

 برقي ھای سایبانو  ھا پرده. سیستم ھوشمند ۳-۱۳

 یا سایھ بانھاي الکتریکي از نوع نصب دروني و بیروني ھا پردهکنترل  −
اضافھ نمودن سنسورھاي ھواشناسي براي تشخیص شدت وزش باد، تشخیص امکان  −

 و سایھ بانھا ھا پردهنور صبح و عصر و تشخیص بارش برف و باران براي کنترل 
زماني یا سنسور ھاي ھواشناسي) و از  ریزی برنامھدستي، خودکار ( بھ طورکنترل  −

 راه دور (خط تلفن)
و سایھ بانھا در روز و شب  ھا پردهصادفي مانور خاموش و روشن شدن ت سازی فعال −

 براي شبیھ سازي حضور
 ھنگام بیدار شدن صبح ھا پردهامکان برنامھ ریزي براي کنار رفتن  −

 . سیستم ھوشمند تھویھ مطبوع۳-۱٤

این سیستم نقش مھم تنظیم دما و رطوبت محیط ساختمان را برعھده دارد.در این سیستم 
دستی و یا خودکار (طبق برنامھ ریزی زمانی داده کنترل سرمایش و گرمایش بصورت 

شده از راه دور ازجملھ تلفن ) و ھمچنین برمبنای حضور و یا عدم حضور شخص در 
اتاق صورت میگیرد.در این سیستم می توان از کولر ( آبی یا گازی )،ھیترھای 
مادون الکتریکی و یا فن کوئل ھا و ھمچنین کنترل کولرھای اسپیلت از طریق امواج 

 قرمز استفاده کرد.

 سیستم ھوشمند تردد. ۳-۱٥

مداربستھ (از داخل ساختمان، از طریق تلفن  ھای دوربینکنترل و مشاھده تصاویر  −
 ھمراه، از طریق اینترنت)
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 امکان انتقال مکالمھ با درب ورودي بھ خط تلفن در صورت عدم پاسخ بھ زنگ درب −
 درب مجھز بھ مانیتور ھای چشمینصب  −
 اتوماتیک خودروي ورودي بھ پارکینگ بر روي مانیتورھا و یا تلویزیوننمایش  −
، اثر انگشت، مردمک چشم، فیزیک چھره و کارت خوانامکان کنترل تردد از طریق  −

... 
 ھا دربامکان گزارش گیري از وضعیت  −
 امکان استفاده از گیتھاي تفتیش اشعھ ایکس −
دا در آمدن آیفون برروي صفحھ در ھنگام بھ ص کننده مراجعھامکان نمایش تصویر  −

نمایش مورد نظر و یا روي کلیھ صفحات نمایش و ھمچنین ثبت تصویر ھنگامي کھ 
 ساکنین در ساختمان حضور ندارند.

 . سیستم آبیاري ھوشمند۳-۱٦

 ھا چمنو  و گیاهگل  شده ریزی برنامھامکان آبیاري خودکار و  −
 صفحھ کنترلامکان تنظیم فواره و آبشارھاي مصنوعي از طریق  −
امکان آبیاري خودکار در صورت پایین بودن رطوبت چمن و گیاه از یک درصد  −

 مشخص

 تفریحي ساختمان ( استخر، سونا، جکوزي و ...) تأسیساتسیستم ھوشمند کنترل . ۳-۱۷

 مسکوني ھای مجتمعبراي واحدھا در  تأسیساتامکان تعریف زمان استفاده از  −
 کنترل خودکار دماي محیط −
 خودکار دماي آب در استخرھاکنترل  −
 تفریحي تأسیساتکنترل مصرف برق در  −
 کنترل خودکار تصفیھ استخر و یا جکوزي −

 خاص ھای زمانسیستم ھوشمند مدیریت آسانسورھا در . ۳-۱۸

امکان تعریف شرایط خاص براي آسانسور (مثالً رفتن و ماندن در طبقھ اول بھ منظور  −
 )سوزی آتشایمني بیشتر در ھنگام 

 ھاي حفاظتي و امنیتي ساختمانکنترل ھوشمند سیستم. ۳-۱۹

 این سیستم ھا نقش مھمی در حفاظت و ایمنی دارند.از جملھ مواردی کھ در بر میگیرد:
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ھنگام آتش سوزی سیستم اعالم حریق دارد کھ برای این سیستم سنسوری درنظر _۱
ر فرمان دستی یا آتش را می دھد ھمچنین دارای صدوو گرفتھ شده کھ تشخیص دود 

 می باشد. درصورت رخ دادن آتش
و سنسورھایی برای قطع خودکار گاز  دارد و آب _ سنسور تشخیص برای نشتی گاز۲

و آب ھم تعبیھ شده است.درکنار این سنسورھای ھوشمند امکان کنترل دستی برای 
 شیرھای گاز و آب وجود دارد.

باز خودکار از طریق  ه بھ ساختمانوارد شد گازھاي سمي ھ شدنھکنترل ھوشمند انباشت_۳
 .ھا پنجرهو یا  ھا دریچھکردن 
ھ فعال سازی ازجملاز دیگر امکانات این سیستم تشخیص حضور انسان است  _٤

پنجره و قسمتھایی از  سیستم اعالم سرقت و ضد سرقت برای تشخیص باز شدن درب و
 ساختمان،

 یا وتي و تصویري وپخش آالرمھاي ص ھمچنین امکان اعالم وضعیت اضطراری
از طریق مچ بندھای مخصوص و تماس خودکار با شماره ھای تعیین شده از طریق تلفن ( 

 پلیس،اورژانس و آتش نشانی....)
 

 سیستم صوتي ھوشمند. ۳-۲۰

 از: اند عبارتاین سیستم  ھای قابلیتبرخي از 
ھر بخش  موجود براي ھای ایستگاه سازی ذخیرهمستقل با قابلیت  FMرادیو داخلي  −

 مجزا بھ صورتساختمان 
مجزا (مثالً آھنگي کھ در  بھ صورتپخش موزیکھاي مختلف براي ھر بخش ساختمان  −

متفاوت  تواند می شود میبا آھنگي کھ در پذیرایي  و یا ... پخش  شود میاتاق پخش 
 باشد)

یا ۱صوتي موجود در واحد مرکزي ( ھای فیشامکان دریافت سیگنال صوتي از طریق  −
 انال مجزا) یا فیش صوتي موجود بر روي ماژول کنترلک ٤

 FMامکان دریافت سیگنال صوتي بھ طریق رادیو  −
 ھای بخشتصویري دوطرفھ (سیستم اینترکام) ما بین ، امکان ارتباط صوتي و یا صوتي −

 مختلف ساختمان
بھ سیستم اینترکام براي پخش در کل و یا قسمتي از  گیرنده تماسامکان اتصال صداي  −

 انھخ
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 ھا ویژگیسایر . ۳-۲۱

انجام داد بھ  توان میکلي با سیستم ھوشمند  کارھاي متنوع بسیار زیاد دیگري نیز  بھ طور
 عنوان مثال:

(مثالً پس از اتمام  ھا آنالکتریکي و کنترل  وسایلامکان اطالع یافتن از وضعیت کلیھ  −
 )رسد میکار بھ اطالع  بر اتمامھشداري مبني  شویی لباسکار ماشین 

 با بھ صدا در آمدن زنگ تلفن و یا آیفون جاروبرقیخاموش شدن  خودکار  −
 کننده مصرفدر یخچال بھ  بازماندناخطار دادن در صورت  −
امکان روشن و یا خاموش کردن ھر وسیلھ برقي از طریق پیام کوتاه و یا تلفن (ثابت و  −

 ھمراه)
ي آرام و کنار رفتن امکان بیدار شدن در صبح، بھ جاي صداي ساعت، با موزیک −

 نیز آمادهنور در حالیکھ قبل از بیداري شما چاي  تدریجیو افزایش  ھا پردهخودکار 
 شده است.

 و وسایل برقى با استفاده ریموت کنترل ھا روشناییامکان روشن و خاموش نمودن  −
 امکان چک نمودن تمامى ادوات از طریق ریموت کنترل و خط تلفن −
خاص ھمچون زمان مطالعھ، صرف غذا و  ھایی زمانجھت امکان ارائھ نور مناسب  −

 مشاھده تلویزیون
 و پریزھا ھا روشناییاز  ھر یکامکان قرار دادن تایمر بر روى  −
، تلویزیون  صوت ضبط(مانند  قرمز مادونانتقال کنترل تجھیزات داراي ریموت کنترل  −

از طریق بھ ( BMSریموت کنترل سیستم  بر روی  )DVDیا  CDپخش  ھای دستگاه، 
 حافظھ سپاري سیگنال ھاي ھر دستگاه)

 تلفن، از راه دور و از طریق تماس تلفني بر روی شده گذاشتھ ھای پیغامامکان شنیدن  −

 CCTV & ACSESS CONTROL  تردد و کنترل امنیتي و حفاظتي ھاي سیستم. ۳-۲۲

 و سوزی آتش قت،سر برابر در ھا ساختمان ایمني حفظ بشر، امروز ھای دغدغھ ترین مھم از
 وضعیت از لحظھ ھر در توانید می شما ھوشمند خانھ یك . درباشد می دست این از خطرات سایر
 نفوذ از و شنیده را ساختمان داخل اصوات دور راه از توانید می حتي مطلع باشید، ساختمان داخل

 حادثھ، ھرگونھ بروز صورت در ضمناً . نمایید حاصل بھ ساختمان اطمینان سارقین نفوذ عدم یا
 .نماید می مطلع E-Mail  ارسال یا و SMSتلفني، ارسال  پیام طریق از را شما دستگاه
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 امنیتي و حفاظتي ھاي : سیستم۱-۳شکل 

 ھای سیستم اصوالً  .است ھا آن در نفوذ امكان حفاظتي ھاي سیستم شكست عوامل ترین مھم از
در ھر . دارند را باالیي نفوذ ضریب نفسھ يف گردند می نصب شده کشی سیم بستر كھ تحت امنیتي
 نصب با . نمود نفوذ سیستم بھ توان می راحتي بھ باشد داشتھ وجود سیم بھ كھ دسترسي ای نقطھ

 .شد خواھد مرتفع مشكالت این سیم بی تجھیزات امنیتي و قطعات
آب  یا گاز یانجر خودكار توان قطع افزود، یادشده موارد بھ توان می كھ ھایی توانایی دیگر از
امر  این تشخیص و ھا آن از ھر یک در نشتي یا سوزی آتش بروز صورت در ، ساختمان ورودي
 . باشد میساختمان  در شده تعبیھ ویژه ھاي سنسور توسط

تخصصی و با استفاده از  بھ صورتنیز  مداربستھدوربین  ھای پروژهدر این میان 
دوربین ھاو  ترین مدرناز  گیری بھرهحی و موجود در امر طرا افزارھای نرم ترین قویی

کھ قابلیت انتقال تصویر یعنی مشاھده تصاویر در نقاطی خارج از  پذیرد میتجھیزات انجام 
 .سازد میرا فراھم  شده نصبمحدوده تجھیزات 

 (IHVAC)  كنترل  ھوشمند و سرمایش گرمایش. ۳-۲۳

ھوای مطبوع اند،بعنوان عمده گرمایش و سرمایش ساختمان با وجود اینکھ باعث تولید 
 ترین مصرف کنندگان انرژی در ساختمان مطرح می شوند.

این امکان را بھ ما می دھد قبل از ورود بھ  IHVACاستفاده از سیستم ھای ھوشمند 
ساختمان دمای محیط را تنظیم و مطلوب کند،ھمچنین در مصرف بھینھ انرژی بھ ما کمک می 

دستی و یا ھوشمند می باشد کھ دمای محیط و گزارش از نقاط کند.این سیستم دارای کنترل 
مختلف ساختمان و ھشدارھایی برای بازماندن پنجره ھا را ارائھ می دھد کھ سبب کاھش اتالف 

 انرژی می شود.
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 )ILMSکنترل ھوشمند روشنایی (. ۳-۲٤

می اتاق ھا ناخواستھ روشن  ھا  یا پلھ گاھی اوقات چراغ ھایی مثل پارکینگ، راه
سیستمی است کھ حساس بھ حضور است یعنی فقط درصورت حضور  ILMSسیستم  مانند،

شخص در محیط چراغ روشن می شود و زمانیکھ شخصی در مکان نباشد چراغ ھا بطور 
ست کھ امکان کاھش نور را بھ ما ا اتوماتیک خاموش ھستند. از امکانات دیگر این سیستم این

ست خود مااست و باعث کاھش توان مصرفی می شود و می دھد یعنی تنظیم نور مطلوب د
است کھ  PDAھمچنین از اتالف انرژی جلوگیری می کند. این سیستم دارای یک پنل لمسی یا 

می توان وضعیت روشنایی ساختمان ازجملھ روشن و خاموش بودن ھریک از نقاط را مشاھده 
ان حضور ندارید سیستم ھایی کرد،ھمچنین در مواقعی کھ برای مدت زمان طوالنی در ساختم

تعبیھ شده ازجملھ روشن شدن سیستم ھای صوتی،روشنایی کھ احتمال سرقت را بطور 
 چشمگیری کاھش می دھد.



 فصل چھارم

 نابعم



 . منابع۴-۱

 ۱۳۸۸زمستان -۳۴شماره -دوره جدید-برداشت از فصل نامھ کیسون -۱
 زی، دومین ھمایش فن آوریشرکت گاژه آذین، ساختمان ھوشمند و فن آوری ھوشمندسا -۲

 ۱۳۸۸ھای نوین صنعت ساختمان، سال 
۳- www.civilica.com  برداشت شده از سایت 
۴- http://eghtesadi.mdir.ir برداشت شده از سایت 
۵- http://www.mabnabms.ir/node/10 برداشت شده از سایت 
۶- http://www.aria-atsez.com/content.asp?type=13 شده از سایت برداشت 
۷- http://arpapooyesh.com  برداشت شده از سایت 
۸- http://fa.wikipedia.org/wiki برداشت شده از سایت 
۹- batis.com-http://www.smart  برداشت شده از سایت 
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