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 مقدمه:

محدود بودن ذخایر فسیلی و همچنین آلودگی های ناشی از مصرف سوخت های فسیلی باعث شده است تا در دو دهه اخیر موضوع 

محیط زیست و ابعاد آن از محدوده مرزهای کشور فراتر رفته و به عنوان یک مشکل بین المللی مطرح گردد. مواردی از قبیل بحران 

انرژی موجب شده است تا در  منابعن و و گسترش آلودگی های ناشی از مصرف بی رویه گرم شدن زمین و جو، تخریب الیه از

جامعی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در خصوص منطقی ساختن الگوی مصرف اعمال  قوانین 70کشورهای صنعتی از اوایل دهه 

ستمرار بخشیدن به یک توسعه پایدار است. گردد. امروزه مهمترین هدف جوامع مختلف عالوه بر ادامه حیات فیزیکی، تامین یا ا

راه طبیعتا تدام حیات بشر با کار و مصرف انرژی همراه است و بنابراین شناخت عوارض ناشی از منابع مختلف تولید انرژی می تواند 

تعدیل احتیاجات و نه حل مناسب و محتمل برای برخورد با این مساله را در بر داشته باشد. فلسفه طراحی پایدار مبتنی بر تامین و 

صرفا خواسته های بشری براساس ظرفیت های فرهنگی و طبیعی محیط زیست می باشد. بنابراین طراحی پایدار تاثیرات سوء بر 

محیط زیست، تولید و مصرف انرژی و مصالح را به حداقل می رساند. در شرایط ایده آل در صورت ضرورت توسعه، طراحی پایدار 

بر اساس مصالح طبیعی موجود در منطقه شکل گرفته و انرژی مورد نیاز خود را از طریق منابع تجدید شونده  است که که بتواند

طبیعی تامین و ضایعات و مواد دورریز تولید شده را تدبیر نماید. با توسعه به کارگیری فناوری اطالعات در سطح جامعه و مزایای 

زندگی بشر از این تحوالت به منظور بهینه سازی یکی از مهمترین زیر ساخت های  بسیار حاصل از آن، ساختمان ها نیز به عنوان

مصرف انرژی و همچنین ایجاد محیطی با امکانات راحتی بیشتر بهره مند شده اند. به طور کلی ساختمان هوشمند، ساختمانی است 

ت های متغیر محیط عکس العمل نشان داده و که مجهز به یک زیر ساخت قوی بوده که می تواند به صورت مستمر نسبت به وضعی

خود را با آن ها وفق دهد و همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده نموده 

اطالعات میان و تبادل قوی و بدون نقص  ارتباطو امنیت و آرامش آن ها را افزایش دهد. مفهوم ساختمان هوشمند معرف نوعی 

بخش های مختلف ساختمان می باشد. اصطالح بخش های ساختمان همه اجزایی را که در اداره کردن ساختمان نقش ایفا می کنند 

، بخش های مکانیکی، ساختمانی، کنترل دسترسی، امنیتی، مدیریتی، نوردهی، نگهداری HVACرا در بر می گیرد. بخش هایی نظیر 

ساختمان هوشمند یعنی کنترل و مدیریت اجزاء یک بنا توسط کاربرانی که از توانایی  و مدیریت انرژی.و تعمیرات، شبکه محلی 

کامپیوتر استفاده می کنند تا نیازها را برآورده سازند. ویژگی منحصر به فرد این تکنولوژی، ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی بین 

فلسفه اصلی تکنولوژی ساختمان هوشمند بر اساس محوریت  کلیه سیستم های است که تا کنون به صورت منفرد استفاده می شوند.

به درخواست های امروز و آینده پاسخی ساده و مناسب دهد ننده و نیازهای او پایه ریزی شده و می تواند به شخص استفاده ک دادن

 با تکنولوژی های بعدی را ممکن می سازد و قابلیت هماهنگ شدن

  BMSسیستم مدیریت ساختمان -1

سیستمی است که به فعالیتها و امور ساختمانها نظارت  BMS (Building Management System) مدیریت ساختمانسیستم 

تواند با نماید. این سیستم میو در مواقع الزم با توجه به تغییرات شرایط محیطی، تغییرات الزم را بطور خودکار اعمال میمی کند 

های اعم از باز اداری، تجاری، بیمارستان و ... ( جهت آنها طراحی و اجرا شده و بر کلیه فعالیتتوجه به کاربری ساختمان ) مسکونی، 

های تهویه مطبوع پنجره و پرده اتاقها، صوتی و تصویری و ... های روشنایی، سیستمو بسته شدن درب، ورود و خروج افراد، سیستم



سیستم مدیریت  باشد اصطالحاً ساختمان هوشمند گویند.  ساختمان تنظارت داشته باشد.ساختمانی که مجهز به سیستم مدیری

ماسیون ساختمان نیز شناخته می شود یک سامانه مبتنی بر رایانه است که برای کنترل و تمان که گاهی با عنوان سیستم اتوساخ

شامل دو بخش نرم افزار و سخت افزار می باشد.  BMS نظارت بر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی داخل ساختمان نصب می شود.

سخت افزارها معموال به صورت اختصاصی توسط میکرو کنترلرها پیاده سازی می شوند و نرم افزارها نیز ممکن است به صورت 

ت بر عملکرد اختصاصی برای سیستم نوشته شوند، در برخی از سیستم ها از نرم افزارهای کنترل و مانیتورینگ برای کنترل و نظار

دهد که از تجهیزات بطور کارآتری استفاده نموده و این سیستم به افراد ساکن این امکان را میبخش های مختلف استفاده می شود 

جویی انرژی گردد.این ساختمانها با استفاده از تواند موجب صرفهدهد و همچنین میاحساس امنیت و آسایش را در آنها افزایش می

ها، ساختار، سرویس و مدیریت و با برقراری ارتباط میان آنها محیطی پویا و مقرون به ودن چهار عنصر اصلی سیستمیک پارچه نم

 .ساختار ساختمان هوشمند نشان داده شده است 1در شکل   وجود آورند.ه صرفه ب

 

  

 

 

 

 

 ساختار ساختمان هوشمند  -1شکل 

 ویژگی های سیستم های مدیریت ساختمان -2
های مدیریت ساختمان قبال به دالیل اقتصادی فقط در ساختمان های بزرگ با سیستم های مکانیکی، الکتریکی و لوله کشی سیستم 

گسترده اجرا می شد اما امروزه این سیستم می تواند در تمامی ساختمان ها استفاده می شود. یکی از دالیل مهمی که سیستم های 

وجیه می کند صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد. هزینه باالی آب، برق، گاز، تلفن و نیاز مدیریت ساختمان را از نظر اقتصادی ت

 به صرفه جویی بیشتر در مصرف این موارد نیاز به یک سیستم کنترلی هوشمند دارد که بتواند:

 دمای اتاق و آب گرم کن و بخش های مختلف ساختمان را کنترل کند. 

  خاموش شوندالمپ های روشنایی بدون استفاده. 

 برق لوازم برقی بدون استفاده قطع شود. 

 .امکان استفاده از لوازم پر مصرف در زمان های پیک وجود نداشته باشد 

 کنترل روشنایی به وسیله کاهنده های اتوماتیک ولتاژ 

 کنترل کلیدها به وسیله ریموت منترل 

 انکاربرد سیستم های مدیریت ساختم -3

ساختار هاسیستم

مدیریت و برقراری ارتباط سرویس

ساختمان هوشمند



 روشنایی 3-1

مواردی  . کنترل روشناییرا هوشمند نمود های مختلف ساختمانتوان روشنایی بخشمی مدیریت ساختمان با استفاده از سیستم

، کاهش یا افزایش و همچنین تعیین و مشاهده وضعیت آنها و )دیمینگ( روشن و خاموش نمودن خودکارآنها، تنظیم سطح نورنظیر 

 باشد.نمودن آنها از راه دور و بیرون ساختمان میامکان روشن و خاموش 

 پنجره، پرده و سایبان ،در 2-2

توان این تجهیزات کنترل و وضعیت آنها مشاهده نموده و فرمامین الزم را در این خصوص می مدیریت ساختمان وسیله سیستمه ب

بندی و مغناطیسی عالوه بر ایجاد ایمنی بیشتر به امکان طبقهتوان با استفاده از حسگر اثر انگشت یا کارت صادر نمود و حتی می

 .بندی دسترسی نیز اعمال نمودزمان

 تی و امنیتیحفاظ هایسیستم3 -3

های اعالم و اطفاء حریق، ورود و خروج پرسنل، دوربین مدار بسته و نشتی آب و آبگرفتگی و حفاظت از برق گرفتگی توان سیستم می

 متصل نموده و بوسیله آن کنترل نمود. BMS را نیز به سیستم

 های سرمایشی و گرمایشی ) تهویه مطبوع(سیستم 3-4

باشند تجهیزات مرکزی که در موتورخانه تواند شامل تجهیزات مرکزی و تجهیزات محلی میهای سرمایشی و گرمایشی میسیستم

 باشد و تجهیزات محلی نیز مانند... میکن و های سیستم ، برج خنکاند مانند چیلر، دیگر آبگرم ، پمپواقع

توان تجهیزات مرکزی را در زمانهای مشخص و از راه می BMS باشند. از طریق سیستمای و هواسازها میها، کولرهای پنجرهکوئلفن

ین سیستم دور روشن و خاموش نمود و همچنین با تغییرات شرایط محیطی تغییرات الزم مورد نیاز را اعمال نمود و همچنین ا

 تواند دمای اتاقها را بصورت هوشمند کنترل نموده و در صورت عدم حضور افراد نسبت به خاموش نمودن تجهیزات اقدام نماید.می

 وتصویری صوتی 3-5

های از قبل های مختلف حالتتوان امکان استفاده از یک آرشیو مرکزی صوتی را انتخاب و یا جهت مراسممی BMS با استفاده از

 تعریف شده را انتخاب و اجرا نمود و یا تجهیزات اداری را نیز از طریق این سیستم کنترل نمود.

 کنندگان یامراجعه مهمانان خروج و ورود سیستم  3-6

تواند ورود و خروج کلیه مهمانان را ثبت وحتی تصویر آنها را ضبط نمود و در ساختمانهای در مورد ساختمانهای اداری این سیستم می

مسکونی نیز امکان دریافت تصویر مراجعه کننده بر روی نمایشگر و در صورت عدم حضور ثبت تصویر به همراه زمان مراجعه وجود 

 داشته و حتی در صورت وجود اینترنت امکان برقراری ارتباط با مهمان از راه دور را مهیا سازد.

 تأسیسات استخر، سونا و جکوزی مدیریت  3-7

های تواند بطور هوشمند این تجهیزات را روشن و خاموش نموده و دستگاههای تصفیه، دما را کنترل و سایر کنترلاین سیستم می

 الزم را انجام دهد.

 ارتباطی هایسیستم 3-8

 رود.های این سیستم به شمار میگیپشتیبانی خطوط تلفنی، پیامگیر، تلفن سانترال نیز از ویژه

 ساختمان الکتریکی وسایل 3-9

 در ساختمان هوشمند امکان اطالع یافتن از وضعیت کلیه وسایل الکتریکی ساختمان و کنترل آنها وجود دارد.

 سیستم آبیاری 3-10

 آبیاری گیاهان موجود در حیاط و یا داخل ساختمان را بطور خودکار طبق برنامه از پیش تعیین شده انجام شود.

توان ساختمانها را تا سطح مورد نظر هوشمند نمود هزینه این کار نیز بسته به ساختمان میدر نتیجه با استفاده از سیستم مدیریت 

 باشد.پذیر میتواند بسیار متفاوت بوده ولی امکانسطح هوشمند سازی می



 BEMS سیستم مدیریت انرژی ساختمان یا -4

ای باشد . این سیستم در واقع زیر مجموعهانرژی ساختمان میباشد با این تفاوت که هدف آن مدیریت می BMS ین سیستم نیز مشابها

های بر و کنترل آنها دارد و همچنین ممکن است دستگاهای به مصارف انرژی، تجهیزات انرژیباشد که توجه ویژهمی BMS از

راستای کنترل و کاهش  گیری مصرف انرژی نیز به این سیستم متصل و یک سری گزارشات و فرمامین کنترل الزم نیز دراندازه

 مصرف انرژی به طور هوشمند صادر نماید به عنوان مثال کنترل دیماند مصرفی یا کنترل روشنایی ساختمان و ...

 LMS سیستم مدیریت روشنایی یا 4-1

های باشد. این سیستم بطور خاص به مدیریت سیستممی BEMS و BMS ای از سیستمسیستم مدیریت روشنایی نیز زیر مجموعه

تواند با استفاده از انواع سنسورها نظیر سنسورهای حضور و نور نسبت به روشن و خاموش پردازد. در این سیستم میروشنایی می

نمودن و یا کنترل سطح نور مکانهای مختلف اقدام نمود. و یا با استفاده از تایمر بر اساس زمان بعضی از مکانها را کنترل نمود.با 

بندی مناسبی را بوجود آورد و همچنین نسبت های مختلف، منطقهتوان با آدرس پذیر نمودن منطقهیستم میاستفاده از این س

ها اقدام و با تنها صدور یک فرمان اجرا نمود.استفاده های از پیش تعریف شده برای مکانهای خاص مانند آمفی تئاترها و سالنبهحالت

جویی قابل توجهی در درصد کاهش داده و صرفه 75تواند مصرف بخش روشنایی را تا یاز سیستم هوشمند به همراه تجهیزات کارا م

 برق مصرفی ساختمان ایجاد نمود.

 BMS سیستم اجزای  4-2

افزارهایی که جهت کنترل وسایل مختلف موجود در ساختمان مورد استفاده های ارتباطی و نرممنظور از اجزا، کلیه تجهیزات، سیستم

 باشد.می گرددقرار می

های  تواند با سیستمتواند بسیار متفاوت بوده ، تجهیزات و اجزا هر سیستم نیز میهای هر کاربرد میبا توجه به اینکه نیازها و خواسته

 باشند.به شرح زیر می BMS ترین اجراءتواند به دلخواه خود آنها را انتخاب نماید. متداولدیگر بسیار متفاوت باشد و کاربر می

 سیستم کنترل مرکزی 4-3

 جای به کامپیوترنیز ازیک اوقات گاهی . باشدمی آن مرکزی وهسته بوده BMS این بخش مهمترین و بزرگترین جزء یک سیستم

 این. گرددمی وکنترل ریزیکامپیوتربرنامه ازطریق وفقط بوده مستقل بخش موارداین دراغلب ولی گرددمی استفاده سیستم این

 باشد. همچنین دراند میر ارتباطهایی که با کلیه اجزاء دواحد پردازنده ، کنترلرهای اصلی سیستم و کنتاکنتورها و رلهش شامل بخ

 هایامه سیستم را تغییر داد. روشتواند برناین بخش کلیدهایی وجود دارند که بطور دستی قابل تغییر هستند و با تغییر آنها می

 های باس و یا خط تلفنی باشد.تواند از طریق خطوط برق، سیماء مختلف میارتباطی کنترل مرکزی با اجز

 (BUS) خطوط ارتباطی 4-4 

 وامکان عبورکرده BMS اجزاء ازتمام خطوط این گردد  می استفاده ارتباطی بایکدیگرازخطوط BMS برای ارتباط اجزاء مختلف

های برق ساختمان، چند رشته سیم مشترک و یا بصورت تواند بصورت سیم. این خطوط میسازدمیسرمی آنها بین را اطالعات ارسال

 امواج بی سیم باشد.

 (Access Point) نقاط دسترسی و کنترل کننده   5-4

این بخش شامل یک نمایشگر و یک صفحه کلید و یا یک نمایشگر لمسی بوده و در نقاط مختلف ساختمان نصب شده و قابلیت 

آن بخش ، مانند دما، وضعیت وسایل و غیره را دارا است. این بخش مانند واحد کنترل مرکزی است با این  کنترل و نمایش اطالعات

 های آن محدودتر است.تفاوت که توانایی

 

 
 



 سنسورها 6-4 

این تواند در نقاط مختلف نصب گردد. انواع متداول سنسورهای گوناگونی با توجه به نیازهای مورد نظر و سطح هوشمند سازی می

ها توانند مشخصات مورد نظر را تبدیل به سیگنالسنسورها عبارتند از : سنسور حضور، سنسور دما، سنسور نور، سنسور دود و ... که می

نمایند. و کنترل مرکزی یا محلی و اطالعات مورد نظر نموده و از طریق خطوط ارتباطی به کنترل مرکزی یا نقاط کنترلی ارسال می

 نمایند.را به انواع کلیدها، تایمرها و دیمرها ارسال میفرمامین الزم 

 دیمرهای روشنایی 7-4 

 آورند. با این تجهیزاتها بصورت الکترونیکی بوجود میدیمرها امکان تنظیم نور را با افزایش یا کاهش نور المپ

و یا حتی روشنایی را خاموش نمود و به این  توانند به همراه سنسور نور سطح نور محیط را با کم و زیاد شدن نور طبیعی تنظیممی

 نمایند.جویی انرژی میطریق صرفه

 تایمرها 8-4 

توانند مفید باشد البته کنترل مرکزی شوند میتایمرها جهت یک سری اعمالی که بصورت تکراری و در زمانهای مشخص انجام می

 تر از استفاده از تایمر مجزا باشد.ارزانتواند نیز قابلیت ارسال فرمان بصورت زمانی را دارند که می

 پریزها 9-4

های متصل به توان مصرف کنندهبا استفاده از پریزهایی که قابلیت ارسال و دریافت اطالعات از طریق خطوط ارتباطی را دارند می

 آنها را روشن و خاموش و یا از وضعیت آنها مطلع گردید.

 افزارسیستم نرم 10-4 

باشد. حتی در  BMS تواند یکی از ابزارهای مفید و با قابلیت انعطاف باال برای سیستمافزار بوسیله یک کامپیوتر میاستفاده از نرم 

گیری و ثبت واقع و همچنین دهد که کنترل مرکزی فاقد آن میباشد از جمله گزارشهایی این نرم افزار به سیستم میمواردی توانایی

 ارتباط بصری مناسب با سیستم.

11-4 Web Server 
 راکنترل وآن پیداکرده دسترسی BMS ای از دنیا از طریق اینترنت به سیستمسازد تا در هر نقطهوسیله ای است که کاربر را قادر می

 متصل شبکه به مودم مانند تجهیزات به دیگر وازطرف متصل مرکزی کنترل به ارتباطی خطوط با ازطرفی سیستم این. نماید

 .گرددمی

 BMS فواید استفاده از سیستم -5

 محور اصلی زیر تقسیم نمود: 3توان به را می BMS مزایای اصلی استفاده از

 های نگهداریجویی انرژی و کاهش هزینهصرفه      -1

 ایمنی      -2

 افزایش سطح رفاه و آسایش      -3

 های تعمیر و نگهداریجویی مصرف انرژی و کاهش هزینهصرفه 1-5 

های جاری درصد از مصرف انرژی و هزینه 20تواند بطور متوسط مطالعات نشان داده است که استفاده از سیستم هوشمند می

کاهد. این سیستم عالوه بر کاهش مصرف انرژی با خاموش نمودن و کنترل آنها موجب کاهش استهالک و افزایش طول ساختمان می

 می گردد. های مربوطهها و کاهش هزینهعمر دستگاه

 
 
 
 



 ایمنی  2-5 

تواند در جلوگیری از حوادث و کاهش اثرات آن نقش مؤثری داشته و به در شرایط بحرانی با ارسال سریع و به موقع اعالم خطر می

به صالح ارسال نماید. همچنین کنترل درب و مبادی ورودی و اتصال آن طور خودکار پیامهای اضطراری را به افراد یا ارگانهای ذی

 ای افزایش دهد.تواند ایمنی سیستم را بطور قابل مالحظههای ثبت ورود میهای مدار بسته و دستگاهدوربین

 راحتی 3-5 

 های مورد نیاز را بطور هوشمند انجام دهد.تواند بسیاری از کارهای تکراری و بازرسیاین سیستم می

کوئل اقدام نماید و یا آبیاری فضای سبز و باغچه را بطور خودکار انجام شدن روشنایی و فن بطور مثال با حضور افراد نسبت به روشن

ای را اجرا نماید. و یا دما و نور و رطوبت مکانها را در حد مطلوب های از پیش تعریف شدهدهد و یا با تنها فشار یک دکمه حالت

 .تنظیم نماید

 نتیجه گیری -6

به وسیله است که توانایی پاسخگویی )خروجی( به نیازهای کاربرانش را بر مبنای اطالعات پردازش شده ساختمان هوشمند بنایی 

. فاکتور پاسخگویی در زمان معین در این ساختمان بسیار مهم و ضروری است. تجهیزات متعدد فراهم می نمایدورودی های متعدد 

دریافت می کند.  ساختمان دارد برونیظارتی که بر تغییرات محیط درونی و دریافت کننده و ارسال کننده، اطالعات را با توجه به ن

همچنین فراموش نشود که یکی از مولفه های اصلی یک ساختمان هوشمند دارا بودن توانایی یادگیری است. قبل از ساخت یک 

در آینده هوشمند لحاظ شود.  ساختمان هوشمند برنامه ریزی سیستم بسیار مهم است تا اهداف مورد نظر در طراحی ساختمان

پایان پذیر بودن منابع انرژی و اثرات  و با توجه به  مدیریت ساختمان به منظور بهره وری انرژی یاستفاده از سیستم هانزدیک 

 مورد اقبال عمومی قرار خواهد گرفت.مخرب بر روی محیط زیست 
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