
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انرژیشبکه هوشمند 

سان و کارشنامی گردد. مدیریت مصرف و استفاده بهیـنه از انرژیشبکه هوشمند انرژی درخانه هوشمند موجب 

سعی در کنترل هوشمند مصرف انرژی در  ،زارهای خاصها و اب با ارائه روشتال متخصصان عرصه فناوری دیجی

عظیم ی دیجیتال با ایجاد تحولتکنولوژی ی در عرصه فازاند. انقالب منطق  لف ساختمان نمـودههای مخت بخش

تر به تعریف فرآیندهای  تا هرچه دقیق .افزار شده است نویسـان نرم موجب توانایی بیشتر برای طراحان و برنامه 

 کارگیری با به BMS ها اقدام نمایند. سیستم مدیریت هوشمند ساختمان کنترلی و هوشمند سازی ساختمان

ها پدید  تمانرف بهینه انرژی در ساخراه با مصها درصدد آن است که شرایطی ایده آل را هم فناوریآخرین 

ها  که اجزای آن ،کنند ای استفاده می های پیچیده سیستم  های مدرن از ساختماندر بسیاری از امروزه .آورد

 های روشنایی، تا شرایط هر کدام از سیستم دده این اجازه را می  ه به مالکانک،اند ای بهبود و توسعه یافته گونه به

های  منظور کسب صرفه  که به ؛ درحالینمایندصورت مستقل تعیین  ... را بهامنیتی، گرمایشی، تهویه مطبوع و

صورت مجتمع و در یک روش ساختاری و پویا به یکدیگر  بهرا ها  بایستی که این سیستم اقتصادی حقیقی، می

 شدهنیز های جداگانه ساختمان  ت هوشمند ساختمان موجب تجمیع زیرسیستممدیری  . سیستمنمودمتصل 

از یک طرح شبکه گردد و  محیطی می  مصرف انرژی و اثرات زیست  کمینه ساختن هزینهموجب  است. در نتیجه

هوشمند، خدمات ساختمانی مفیدی نظیر  های به عبارت دیگر؛ ساختمان نماید. برقی مقاوم حمایت می

راحتی گرمایشی و سرمایشی، هوای تنفسی مطلوب، امنیت فیزیکی، خدمات بهداشتی مناسب و ... را روشنایی، 

 .کنند اثرات محیطی در طول چرخه زندگی ساختمان فراهم میدر کمترین هزینه و 

 

 

 

 

 

 

 



تجهیزات آنالیز  شبکه هوشمند انرژی،های مدیریت ساختمان با تجمیع تمامی منابع اطالعاتی و امروزه سیستم

ها  ه ساکنین آنفرد از نحوه ارائه خدمات ساختمانی ب  به ای موجب ایجاد یک درک و بینش منحصر داده

، ایرادات فنی و عملکردی  HVACهای ها با مدیریت و مانیتورینگ سیستم طور مثال، این سیستم به .شوند می

و شبکه هوشمند انرژی دیریت هوشمند ساختمان های م سازند. سیستم و برطرف می نموده ها را شناسایی آن

، روشنایی، کنتورهای هوشمند،  HVACها مانند های تمام سیستم و از دادهباشند  فراتر از تجهیزات صِرف می

کنند. سازی عملکرد کل ساختمان استفاده می منظور بهینه  گرمایشی و سرمایشی، تهویه مطبوع، امنیتی و ... به

وسیله تعامل   دهد تا به شبکه هوشمند انرژی پاسخگو باشند و بهها این اجازه را می ساختماناین ویژگی به 

شوند. ها با سطوح باالتری از اطالعات وضعیتی و کارکردی می سازنده با اپراتورهای ساختمان موجب تقویت آن

شبکه هوشمند درواقع  بود. خواهند که با یکدیگر در ارتباط هستند، کارآمدتر های هوشمند هنگامی  فناوری

. بهگردندتوانند مفید واقع در غیر این صورت نمی. امی معنادار هستند که جامع باشنداطالعات هنگانرژی و 

های مختلف موجود در ساختمان را به یکدیگر  زیرسیستمو  شمند ساختمانهای مدیریت هوهمین دلیل سیستم

 و آسایش بهبود در نتیجه سبب و دنکن می ایجاد را هوشمند و خودکار د و یک ساختمان کامالنساز مرتبط می

 .دنگرد می انرژی مصرفهای  هزینه کاهش همچنین و هاآن ساکنین کارایی

 

 

 

 

 

 

 

ات شرایط محیطی مناسب با ارائه خدم های مختلف ساختمان و ایجاد این سیستم ضمن نظارت بر بخش

افزوده و امکانات  ها، ارزش  وری دستگاه  مصرف انرژی، ارتقای سطح کارایی و بهره در سازی بهینه موجب،  زمان هم

رای این سیسـتم شده است از ای که صرف اج . بدیهی است با این کار سرمایه اولیهگردد موجود در ساختمان می



 رستی مصـرف شده د  انرژی بهشبکه هوشمند گردد. در این سیستم،  ل از آن جبران میهای حاص جویی راه صرفه

 ارزیابی می گردند. وری نیز   رفه جویی و بهرههای ص ت از انرژی تولید شده، راهافظضمن مح و

وشمند از تجهیزات الکترونیکی ریزی شده، کامپیوتری و ه یک شبکه برنامهمشتمل بر اتوماسیون ساختمان، 

. هدف استفاده از سیستم نماید کنترل میی در یک ساختمان را مانیتورینگ ورسان های خدمات که سیستم،است

اتوماسیون ساختمان، ایجاد یک مرکز هوشمند و کارآمد است که موجب کاهش هزینه مصرف انرژی و نگهداری 

را  DDC های مدرن اغلب سیستم اتوماسیون مبتنی بر کنترل دیجیتال مستقیم گردد. امروزه، ساختمان می

سازی شده توسط  گرهای میکروپروسسوری با منطق کنترلی پیادهلکه دربرگیرنده کنتر نمایند، اجرا می

 . باشند افزارهای خاص می نرم

 و primary اتوماسیون ساختمان شامل یک باس اولیه های اکثر سیستمشبکه هوشمند انرژی در 

 همچنین و ها خروجی ها، ورودی پذیر، برنامه منطقی گرهای کنترل دربرگیرنده که،هستند secondary ثانویه

هایی با ابعاد  باشند. برای ساختمان شود( می رابط انسان نیز شناخته می عنوان با که) اپراتور ارتباطی واسط یک

توان  ها می جمله آن های بسیاری از عملکرد ساختمان را در برگیرد که از تواند جنبه وسیع، فرآیند اتوماسیون می

 به موارد زیر اشاره نمود:

  HVAC وع، گرمایش و سرمایش()تهویه مطب 

  روشنایی 

  (حریق اطفاء مانند) زندگی امنیت 

  (آسانسورها و باالبرها) عمودی ونقل حمل 

  انرژی توزیع و مصرف مدیریت 

  عمومی فضاهای با ارتباطی بستر 

  ساکنین دور راه از ارتباطات 

 ساختمان ساختار مانیتورینگ 

یابد. در ادامه به  افزایش می روزافزونی صورت  تجاری به های مسکونی و سطح اتوماسیون در ساختمان امروزه

 .شود های مسکونی و تجاری پرداخته می مدیریت هوشمند و اهداف اتوماسیون در ساختمان

 های مسکونی اتوماسیون ساختمان در ساختماننقش 

ها، استفاده از  بارزترین آنهای مسکونی مدرن بر عهده دارد. یکی از  های مختلفی را در ساختمان اتوماسیون نقش

 امروزه،شبکه هوشمند انرژی . باشد می انرژی بهینه مصرف تنظیم برای HVACهای کنترلی در سیستم طرح



 این. دباش می( ترموستات) اتاق دمای هایکننده  تنظیم و احتراقی های کننده کنترل، مدرن تاسیساتدارای 

شب خودکار دمای اتاق در هنگام  کاهش جهت داخلی تایمر سوییچ برنامه یک مشتمل بر  معموال، ها ترموستات

  هستند.

ارج روشنایی خ رود. های مسکونی به شمار می تمانخودکار مثال دیگری از اتوماسیون در ساخ کنترل روشنایی

خودکار روشن به صورت ، ل است و هنگام ورود فرد به سالنحرکتی متص ساختمان اغلب به آشکارسازهای

ها تنها در زمان مورد نیاز، روشن  دهد که چراغ گر روشنایی اطمینان می این ویژگی همراه با یک حس شوند؛ می

ای از اتوماسیون است اما تلفیقی از کنترل رویداد و اتصاالت منطقی را نشان  شوند. گرچه این مثال عملکرد ساده 

 دهد. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدهای روشنایی در یک خانه از یک نقطه مرکزی مثال دیگری از اتوماسیون، قابلیت روشن و خاموش کردن وا

ویژه زمانی مفید است که یک سارق، شب هنگام در خانه حضور داشته باشد. برای ایجاد   باشد، این کاربرد به می

هایی هر کدام  کشی زیادی است چون چنین المپ چنین ساختاری با یک تأسیسات برقی مرسوم، نیاز به سیم

. با اتصال تمامی کلیدها به یک گردند  که مستقیماً به یک کلید متصل می ،خود دارند های مخصوص نیاز به سیم

کشی اضافی نیست و کار  کند، نیازی به سیم ها ارتباط برقرار می سیستم باس )ترمینال( که از طریق آن با المپ

 شود. ساختمان نیز تأمین میواقع در اینجا امنیت  گیرد؛ در راحتی انجام می اجرایی با فشار دادن این کلید به

 نساختما آب مصرف نقش شبکه هوشمند انرژی در 

د، این در حالی است که نباش در سراسر زمین می ترین عنصر کمیاب به سرعت در حال تبدیل شدن بهی آبمنابع 

تا  آید بنابراین این احساس به وجود می. های مصرفی وجود دارد انرژیسایر برای بسیاری جایگزین  منابع

های اداری به مقدار زیادی از آب  ای برای بهبود مصرف و کارایی آب ایجاد شوند. ساختمان های مبتکرانه حل راه

رتباط مستقیم با های بهداشتی و ... نیاز دارند. همچنین آب یک ا ، سرویسHVAC برای نماسازی، چیلرهای



های تصفیه و بازیافت دارد که  که هر گالن یا لیتر از آب مصرفی نیاز به زیرساخت طوری  به، مصرف انرژی دارد

گردد. متأسفانه  باشد و لذا کاستن از مصارف آب شرب موجب کاهش مصرف انرژی می مستلزم مصرف انرژی می

یست و اغلب آب ای برخوردار ن های اداری، مانیتورینگ و مدیریت مصرف آب از اهمیت ویژه در بیشتر ساختمان

ها دارای دو نیاز عمده برای مصرف آب  شود. این ساختمان عنوان یک منبع ارزان و نامحدود نگریسته می به

منظور کسب   باشد. به کشی ساختمان و دیگری برای نماسازی محیط می باشند که یکی برای سیستم لوله  می

هوشمند آب که قادر های هوشمند مانند کنتورهای  های اقتصادی حقیقی در مصرف آب، بایستی از فناوری صرفه

توانند الگوی مقدار  ورها میاستفاده نمود. این کنت باشند، و مدیریت امکان هشدار می آب به تشخیص نشتی

هشدار را فعال نمایند. در صورت تغییر آن، سیستم اعالم  های گوناگون ثبت کرده و ای ناحیهرا بر مصرف

آبیاری قادر به دریافت اطالعات خروجی مانیتورهای هواشناسی، تایمرها و  هوشمند کنترل های سیستم

توانند مقدار آب مورد نیاز آبیاری را  های دریافتی می باشند و با استفاده از این داده گرهای رطوبت خاک می حس

جب تغییر های هوشمند مصرف آب با مانیتورینگ و مدیریت میزان مصرف آب مو تنظیم کنند. در واقع سیستم

 گردند. نحوه مصرف از تأمین ساده تا مدیریت تقاضای آب می

 


