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 کاهش یراهها یبررس ،ساختمانها در شیآسا طیشرا کردن برقرار ی جهانی جهتدر ایران نسبت به استانداردها یانرژباالی  مصرف - چکيده

 یراستا در کارآمد و مناسب یراهکارها نيهمچن و دیجد یها یتکنولوژشده  یسع مقاله نیا در. می نماید یضروررا  آن رهيذخ ای یانرژ مصرف

بصورت تحليلی و  ی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی کشورمتناسب با وضعيت جغرافيای جامعه در یانرژ یساز رهيذخ و نهيبه مصرف

برای انرژی  جامعهکاهش هزینه های پرداخت شده  مان ها ،در ساخت مصرف انرژی انجام اقدامات بهينه سازی .شود انيب و یبررس توصيفی

کاهش آلودگی محيط زیست ناشی از مصرف سوخت های مصرفی، ایجاد شرایط مطلوب دمای ساختمان به دليل باال رفتن کيفيت ساخت بناها و 

  .از مهمترین اهداف مدنظر در نگاشت این مقاله استفسيلی 

 

 ، صرفه جویی ، استاندارد های مدیریت ، ساختمان هوشمند .انرژی بهینه سازی   -کليد واژه

 

 مقدمه -1

کسو و دستیابی به اهداف کاهش در شدت انرژی از سوی بستگی دارد از یوانیازمندی به توسعه پایدار که به مصرف بیشتر انرژی 

با توجه به نیاز های بخش های مختلف انرژی، از قبیل ساختمان،  ایجاب میکند که روش های بهینه سازی تقاضا و مصرف انرژی دیگر

بخش ساختمان عمدتا  صنعت، حمل و نقل و کشاورزی تهیه شوند. در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، ازدیاد مصرف انرژی در

معلول افزایش جمعیت و نیاز به بهبود رفاه عامه مردم میباشد، ولی در ایران دو علت پایین بودن قیمت انرژی و عدم شناخت صحیح از 

 . [1] دینامیک انرژی بری در ساختمان نیز در این خصوص نقش مهمی ایفا میکنند

حرکت در مسیر توسعه پایدار انرژی می باشد که نیازمند  ۲1جهان در قرن باید اظهار داشت بزرگترین چالش گسترده کشورهای 

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ویژه در بخش تولید و بهینه سازی هر کشور می باشد. استفاده بهینه از انرژی موجود نیاز به فرهنگ 

نندگان انرژی در جامعه نیازمند برنامه ریزی و اجرای سازی دارد به نحوی که برای نیل به این هدف مهم و برای آگاه سازی مصرف ک

دوره های آموزشی، آگاه سازی و فرهنگ سازی در این راستا می باشیم. مدیریت انرژی با نگاهی اجمالی به بهینه سازی مصرف انرژی 

. از [۲]ها و منابع باارزش کشوراستوار بوده و توجه به بهینه سازی در واقع یعنی صرفه جویی و جلوگیری از اتالف انرژی، سرمایه 

  بهترین راه های صرفه جویی در کشور میتوان به منطقی کردن قیمت سوخت و ارتقاء تکنولوژی اشاره کرد.

بهینه سازی انرژی کلیه اقداماتی است که در جهت استفاده بهینه و سیانت از منابع انرژی در دو طرف عرضه و تقاضا صورت می 

تقاضای انرژی و تالش برای استفاده بهینه از آن در تمام کشورهای پیشرفته دنیا از مهمترین عوامل پیشرفت مدیریت سمت  پذیرد. 

ات با راندمان باال، کنترل داماتی از جمله استفاده از تجهیزطرف تقاضا در راستای بهینه سازی می بایست اق صنعتی پایدار بوده است.

 ای جایگزین و حداکثر استفاده از منابع انرژی را انجام دهد. رشد مصرف و تقاضا، استفاده از انرژی ه

توسعه فناوری های انرژی های جدید و تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و نیروی باد باید گسترش یابد و در نتیجه مقدار گاز 

امه ریزی انرژی جهت افزایش کارایی های گلخانه ای و زباله های مورد استفاده کاهش یابد. به منظور دستیابی به این اهداف، برن

 و رسيدن به توسعه پایدار یانرژ مصرف یساز نهيبه یها روشمروری بر 
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   ۲ 

فراوانی را به خود جلب کرده است  مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای ارائه می شود و در میان این موارد، شبکه هوشمند توجه

است.  ی مصرفو ذخیره سازی انرژی در محل هایکی از ویژگی های اصلی شبکه های هوشمند، ترکیب منابع انرژی تجدیدپذیر  [.۳]

 اهدافی چون راندمان باال، ذخیره انرژی، آسایش، پایین آوردن هزینه های زندگی و ... با ساخت یک ساختمان هوشمند بدست می آید. 

 توسعه پایدار -2

مقدار زیادی از سوخت های فسیلی بدلیل توسعه صنعت مصرف می شوند که منجر به افزایش مصرف انرژی میی شیود. سیوخت هیای     

نفت بطور پیوسته در حال استفاده هستند و قیمتشان باال می رود. عالوه بر این سوزاندن سوخت های فسییلی گیاز هیای    فسیلی مانند 

گلخانه ای مانند کربن دی اکسید را تولید می کند که منجر به افزایش دمای کره زمیین میی شیود. بیه همیین علیت اسیت کیه همیه          

 .[۳] سوخت های فسیلی و کیاهش انتشیار گازهیای گلخانیه ای معرفیی میی کننید        کشورهای جهان مفهوم توسعه پایدار را برای حفظ

توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای حال انسان را با توجه بیه توانیایی نسیل آینیده در دریافیت نیازهیایش مید نظیر دارد  بیانییه          

سعه ای است کیفی و متوجه کیفیات زندگی است (. بعبارت دیگر توسعه پایدار تو1۸۹1 کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه آینده

و هدف از آن باال بردن سطح کیفیت زندگی برای آیندگان می باشد. توسیعه پاییدار در سیه حیطیه دارای منیامین عمیقیی اسیت کیه         

باید مصیرف منیابع   به معنی آن است که ما مفهوم توسعه پایدار  .[۴] پایداری اجتماعی پایداری محیطی، پایداری اقتصادی و عبارتند از

 طبیعی مان را کاهش دهیم و در جهت توسعه مثبت بشریت برنامه ریزی کنیم.

 (BMSن )يستم مدیریت ساختماس -3

سیسیتم میدیریت    تر اتوماسیون داخلی را خانه های هوشمند نامند.یا به طور دقیق  خانه های مجهز به سیستم اتوماسیون خانگی

( مجموعه ای از نیرم افزارهیا و سیخت افزارهیایی اسیت کیه بیه منظیور         Building Management Systemsهوشمند ساختمان  

مانیتورینگ و کنترل یکپارچه بخش های مختلف ساختمان نصب می کنند. وظیفه این مجموعه ها پایش میداوم بخیش هیای مختلیف     

با یکدیگر و در شرایط بهینه و با هدف ساختمان و اعمال فرمان به آنها به نحوی است که عملکرد بخش های مختلف ساختمان متعادل 

 کاهش مصرف ناخواسته و تخصیص منابع انرژی فقط به فناهای در حین بهره برداری از پیش تعیین شده و یا مد نظر کاربر باشد است

[۵]. 

وشیمند  سیستم هطراحی سیتم های هوشمندی است که بتواند در صرفه جویی انرژی موثر باشد.  BMSیکی از مباحث مهم در  

می بایست سیاست هایی برای مدیریت مصرف انرژی ارائه نماید، اهم این سیاسیت هیا عبارتنید از میدیریت مصیرف انیرژی گرمایشیی،        

مدیریت مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف، مدیریت انرژی سرمایشی و مدیریت روشنایی. راهبردهای بهینیه سیازی انیرژی در بخیش     

و ساز با هدف کاهش نیاز به انرژی حرارتی و برودتی با اسیتفاده از مصیالح سیاختمانی مناسیب و در      خانگی و تجاری عبارتند از ساخت

تکنولوژی لوازم خانگی و تاسیسات و استفاده از انرژی هیای تجدیید پیذیر. و همننیین راهبردهیای      نظر گرفتن معماری اقلیمی ، ارتقاء 

، اسیتفاده از ابیزار   R&Dانرژی شامل میلیاردها دالر سرمایه گذاری در بخش  اساسی کشورهای توسعه یافته به منظور سیانت از منابع

 های قانونی، استفاده از ابزارهای اقتصادی و تاکید بر آموزش و آگاه سازی.

در ساختمان های هوشمند برای بهینه سازی مصرف انرژی باید تکنیک های بهینه سیازی مصیرف از قبییل کنتیرل سییتم هیای       

گرمایشی و حاالت آماده به کار تجهیزات را اجیرا کیرد. بیا کمیک ایین تکنولیوژی تمیامی وسیایل و         -های سرمایشی روشنایی، سیستم

خصوصیات محل و نیاز استفاده کنندگان، توسط صفحه ای نمایش داده می شوند و از همانجا قابیل  تجهیزات داخل ساختمان، برحسب 

مان هوشمند براساس محوریت بخشیدن به شخص استفاده کننده و نیازهیای او  کنترل و مدیریت هستند. فلسفه اصلی تکنولوژی ساخت

 پایه ریزی شده و به درخواست های امروز و آینده پاسخی مناسب می دهد و قابلیت هماهنگ شدن با تکنولوژی های بعدی را داراست.

نوین در ساختمان ها می توان هزینه هیا را  از آنجا که صرفه جویی به عنوان یک ضرورت قطعی پدیدار گشته با اجرای سیتم های 

به شکل قابل توجهی کاهش داده و هزینه ای را که برای پیاده کردن سیستم اجرا می شود در مدت زمانی نه چندان دور، از راه ذخییره  
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   ۳ 

سیتم امنیتیی،   تابلوهای برق روشنایی عمیومی، دییزل ژنراتیور، سیسیتم اعیالم و اطفیا، حرییق، سی        BMS. در [۶] انرژی بدست آورد

پمپ های سیرکالسییون، بیرج هیای خنیک کننیده،      آسانسورها، سیستم کنترل تردد، اجزای موتورخانه مرکزی شامل چیلرها، بویلرها، 

هواسازها، اگزوز فن ها و همننین تلویزیون، ماهواره، سینمای خانگی، پرده های برقی و تمام تجهیزات برقی موجود بصورت یکپارچیه و  

 .[۵]رایانه هماهنگ و کنترل می شوند ک یا چندمنسجم توسط ی

لفه شامل زیرساخت اندازه گیری پیشرفته، سرور مدیریت پیشرفته و کنترل به منظور استفاده از شبکه هوشمند در خانه سه مو

یه بیا شیرکت توزییع    کننده هوشمند مورد نیاز است. بطور مثال زیرساخت  پایگاه( اندازه گیری هوشمند با استفاده از ارتباطات دو سیو 

ارتباط برقرار میکند و اطالعاتی مانند هزینه و وضعیت برق مبادله میی شیود. سیرور میدیریت انیرژی مقیدار تیوان بیرق مصیرفی بیین           

زیرساخت اندازه گیری پیشرفته و کنترل هوشمند گزارش می دهد یا کنترل کننده هوشمند را کنترل می کند. کنترل کننده هوشمند 

رفی مشتری را بر پایه زمان واقعی از شرکت توزیع مانند شرکت تامین برق محاسبه میکند. زیرساخت های انیدازه گییری   مقدار برق مص

پیشرفته برای اعمال روش های پاسخ به تقاضا در منزل و کنترل کننده هوشمند برای اتصال لوازم خانگی برقی و اتصال شیبکه خیانگی   

جهت انتقال اطالعات وضعیت برق و مصرف برق بوسیله کنترل لیوازم برقیی، کیارکرد شیبکه را     مورد نیاز است. کنترل کننده هوشمند 

 .ند برق مصرفی را  تشریح میکنیمدر ادامه کنترل کننده هوشم .[۳]دارد

 با توجه به اینکه استفاده و بکارگیری سیستم مدیریت هوشمند ساختمان و سیستم هوشمند اندازه گییری الکترکیی و ... بیه طیور    

کامال خودکار هزینه زیادی می طلبد و اکثر ساکنین ساختمان ها قادر به پرداخت چنین هزینه هایی نیستند بهتر است که این امکانات 

و سیستم ها در حین ساخت و ساز اجرایی شده و بکار برده شوند. لذا الزم است که با نظارت بیشتر بر سیاخت وسیاز و اجبیاری کیردن     

یت ساختمان در هر ساختمان در حال احداث و طی تدوین آن بصورت مقررات ملی زمینه بکارگیری و عمیومی  بکارگیری سیستم مدیر

شدن ساختمان ها با مدیریت به سمت بهینه سازی مصرف انرژی و ساخت خانه های سبز را فراهم آورند. الزم به ذکر است که تبلیغات 

 عمومی با راهکارهایی همنون پارک انرژی الزم و ضروری است. و فرهنگ سازی در راستای تعلیم و آماده سازی افکار

 

 کنترل کننده هوشمند انرژی الکتریکی -3-1

( بر پایه شبکه هوشمند که مصیرف بیرق را   Advanced Metering Infrastructure یک زیرساخت اندازه گیری پیشرفته 

تقاضیا کنتیرل میی کنید بیرای میدیریت از راه دور انیرژی بیار          اندازه گیری میکند و انرژی الکتریکی استفاده شده را با روش پاسخ بیه 

الکتریکی و برق مصرف شده به منظور تنمین کارایی انرژی برای وسایل الکتریکی در منزل الزم است. کنترل کننیده هوشیمند مقیدار    

دهد. بوسیله این سیسیتم منبیع    انرژی مصرف شده در لوازم برقی خانگی را بدست می آورد و آن را به سرور مدیریت انرژی تحویل می

الکتریکی نور را می توان با توجه به تغییر بار کنترل کرد. شبکه هوشمند، شبکه برق هوشمندی است که فناوری اطالعات را بیا شیبکه   

نیه تنهیا    برق موجود ترکیب می کند و کارایی سیستم را افزایش می دهد. اگر تقاضا و عرضه انرژی به طور کلی در منازل کنترل شیود، 

موجب کارایی انرژی سیستم خواهد شد بلکه افت بار الکتریکی در ساعات اوج مصرف و نشر گازهای گلخانه ای را کنترل خواهید کیرد.   

درصد از این مصیرف  ۴۵درصد برق تولید شده کلی را مصرف می کنند. بر اساس تخمین می توان بیش از ۴۴وسایل روشنایی در حدود 

( DR  Demand Responseنابراین ما نیاز بیه وسیایل روشینایی کیه از کنتیرل کننیده هوشیمند بیا قابلییت          انرژی را کاهش داد ب

کنترل کننیده هوشیمند   برخوردارند داریم تا بتوانیم شبکه هوشمند را بکار بندیم و مصرف انرژی در ساختمان و منزل را کارآمد کنیم. 

الکتریکیی را بیه سیرور میدیریت     عیت برق و مقدار برق مصرفی توسیط وسییله   در بیرون وسیله الکتریکی نصب می شود و اطالعات وض

( دریافت میکند. بطیور  AMIانرژی می دهد. همننین این کنترل کننده فرامینی  مانند مدیریت برق را از پایگاه اندازه گیری پیشرفته 

 .[۳]روشنایی را مدیریت می نماید عمل می کند برق وسیله AMIمثال با دریافت لیست قیمت از کامپیوتری که بعنوان 

یکی از مهمترین عوامل در کیفیت سیستم هوشمند ساختمان فراهم بودن زیرسیاخت هیای مخیابراتی و اطالعیاتی در سیاختمان      

است. فناوری شبکه بی سیم و با سیم را میتوان برای ساخت یک شبکه خانگی استفاده کرد. در مقایسه با شبکه کابلی  با سیم( نصب و 

[. اسیتفاده از سییگنال   ۳نگهداری شبکه بی سیم آسان تر است. بنا براین شبکه خانگی با استفاده از فناوری بی سیم پیشنهاد میشیود ] 



 )با رویکرد توسعه پایدار( سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

   ۴ 

های بی سیم، روشی است که امروزه به عنوان بستر ارتباطی سیستم هوشمند می باشد. در این روش، فرمانها از طرییق سییگنال هیای    

اشاره کرد. زیگ بیی شیبکه    Z-Waveو  ZigBeeیگردند. از مهمترین استانداردهای این روش می توان به وایرلس ارسال و دریافت م

ای از گره هاست که برای انتقال اطالعات با حجم پایین که بیشتر در سنسورها وجود دارد، طراحی شده اسیت. سنسیور هیم قاعیدتا از     

نیز می تواند جایگزین منطق دیجیتیالی در بسییاری از سیسیتم هیای      است. از طرفی، منطق فازی BMSاجزای بنیادی سیستم های 

 [.۶هوشمند باشد. بکارگیری این تکنولوژی ها، قاعدتا بر توانایی سیستمهای هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی خواهد افزود]

مصرف انرژی صیرفه جیویی    در ساختمان ها بطور قابل توجهی در BEMSبا استفاده از شبکه هوشمند حسگر وایرلس وسیستم  

می شود و با توجه به صنعت خانه های هوشمند به کاربر امکان کنترل محیط رفاه ایمنی و نظارت مستقیم و غیر مستقیم از هر مکیانی  

[. به منظور کاهش مصرف انرژی و اخذ تصمیمات مناسب با توجه به شرایط محیطی موجود توسط کنتیرل  ۷را می توان فراهم ساخت]

ه سیستم های موجود، به اتوماسیون و همننین بهینه سازی مصرف انرژی در خانه های مسکونی یا اداری با اسیتفاده از منطیق   مجموع

فازی پرداخته اند. کنترل خودکار ساختمان های مسکونی یا اداری، علی رغم کاهش هزینه های ناشی از مصیرف انیرژی، باعیث صیرفه     

راحتی افراد در محیط های کاریشان میشود. به همین منظور، مجموعه سیسیتم هیای موجیود بیه      جویی در زمان، باالتر بردن امنیت و

( اعمیال شیده و دسیتورات الزم از ایین کنترلرهیا      PLCکمک منطق فازی کنترل شده و در نهایت به کنترلرهای منطقی برنامه پذیر  

 [.۹جهت فعالیت هر زیرسیستم ارسال خواهد شد ]

وژی های مبنا در طراحی سیستم های هوشمند قرار بگییرد.  منطق فازی می تواند بعنوان تکنولیگ بی و ، ماژول زBMSدر بحث 

و در سیستم های  BMSبه نظر میرسد با ترکیب منطق فازی و تکنولوژی زیگ بی در طراحی سیستم های هوشمند باالخص در بحث 

راحی نمود. در این صورت ضمن ارتقاء عملکرد نرم افزاری و سیخت  بهینه سازی مصرف انرژی، بتوان سیستم های هوشمندانه تری را ط

ساختمان می شود. با استفاده هم زمان ایین   BMSافزاری سیستم های طراحی شده، بهینه سازی انرژی به صورت هوشمندانه تر وارد 

ط بی سیم حسگرها و عملگرها بیا  ، دو مزیت را به صورت توامان خواهیم داشت. یکی،ارتباBMSدو تکنولوژی در طراحی سیستم های 

حداقل انرژی مصرفی که توسط زیگ بی فراهم می آید و دیگری، مدیریت حالت کارکرد هر دستگاه که با کمک منطق فازی بیه بهینیه   

 [.۶ترین حالت ممکن می رسد ]

ی محدود میکنید کیه   کنترل کننده هوشمند مصرف روشنایی را براساس افزایش قیمت برق و زمان های قیمت گذاری باشرایط

صیبح خیاموش    ۶بامداد تیا   1عبارتند از حالت یا وضعیت پایین  انرژی بسیار کمی مصرف می شود زیرا تمام وسایل روشنایی از ساعت 

شیب   ۹صیبح تیا   ۷است(، وضعیت متوسط  از آنجایی که یک فرد مقداری روشنایی برای کار کردن اسیتفاده میکنید مصیرف انیرژی از     

شب در خانه سپری میکند انیرژی زییادی    1۲شب تا ۶( و وضعیت باال  از آنجایی کهشخص اوقات بیشتری را از ساعت افزایش می یابد

بطیور   مصرف می شود(. با استفاده از این سیستم هوشمند، کاهش و کنترل مصرف انرژی وسایل روشینایی ممکین شید. ایین سیسیتم     

سیستم مدیریت انرژی است. همننین انتظار میرود کیه روش قیمیت گیذاری    سیستم کنترل حجم مصرف و مستقیم قادر به استفاده از

 .[۳]شبکه هوشمند به تقویت صرفه جویی موثر انرژی و مدیریت در این برهه زمانی کمک کند

 سيستم تقسيم شارژ ساختمان -4

را کاهش میدهد ایجیاد   از آنجایی که سیستم محاسبه میزان مصرف ساکنین آپارتمان ها انگیزه صرفه جویی و کاهش هزینه ها

یک زمینه مناسب برای برقرار کردن عدالت و محاسبه هزینه هر خانواده بر اساس میزان مصرف الزامی است. لذا توصییه میشیود کیه از    

سیستم تقسیم شارژ اتوماتیک ساختمان استفاده شود. اهمیت این طرح با زیاد بودن ساختمان هایی با اشتراک هزینه قبض گاز و آب و 

برق و همننین در ساختمانهای با موتورخانه مرکزی افزایش می یابد. به همین دلیل سیستم تقسیم شارژ اتوماتیک  کنتور انرژی( را به 

 تفصیل بیان می کنیم.

البته به دلیل آنکه در این گونه ساختمان ها اکثرا قشر متوسط و ضعیف جامعه حنور دارند الزم است کیه بیا کمتیرین هزینیه     

امکان عملیاتی کردن طرح وجود داشته باشد تا انگیزه و توانایی انجام آن را در میان عموم مردم ایجاد و در همیه سیاختمان هیا    ممکن 
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   ۵ 

 امکان بهینه سازی مصرف انرژی بوجود آید.

 سيستم تقسيم شارژ ساختمان با موتورخانه مرکزی -4-1

انرژی در بخش های مختلف یک ساختمان می باشد، این ( یک سامانه محاسبه گر میزان مصرف Energy Meter  کنتور انرژی

را  سامانه با قرار دادن حسگرهای دما و جریان آب بر روی لوله، قابلیت محاسبه انرژی مصرفی به همراه آب مصرفی هر یک از واحد ها

کزی ساختمان ها ، به وسیله گرم تولید و انتقال حرارت انرژی گرمایشی( و یا برودت انرژی سرمایشی( در تاسیسات مکانیکی مر. دارد

کردن یا سرد کردن آب در منبعی مرکزی برای مثال موتورخانه( و انتقال آن از طریق خطوط لوله بسته رفت و برگشتی سیرکوله( به 

می  درون رادیاتور ها یا فن های هر واحد مجزا ساختمانی صورت می گیرد. در سیستم های حرارتی آب توسط گاز افزایش دما پیدا

 چیلرهای مثال برای  باشد گاز یا و برق تواند می برودت تولید  کند و در سیستم های برودتی مرکزی با توجه به نوع سیستم ، منبع

سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی ساختمان ها با توجه به راندمان و طول عمر باال و هزینه تعمیر و نگهداری . (تراکمی و جذبی

ستم های از ابتدا تفکیک شده مانند پکیج گرمایشی و اسپلیت از معدل کیفی باالتری برخوردارند اما افزایش قیمت پایین نسبت به سی

حامل های انرژی و عدم قابلیت تفکیک مصارف انرژی در سیستم های مرکزی، باعث توجه و اقبال عمومی مردم به نسبت به سیستم 

تفکیک مصارف انرژی در سیستم  ی. راهکارهاگرفتن سیستم های مرکزی بوده است های مجزاء گرمایش و سرمایش و در حاشیه قرار

 کنتور حرارت و برودت( با تفکیک انرژی مصرفی واحدهای ساختمانی و به تبع  انرژی متر :سرمایشی  وهای مرکزی انرژی گرمایشی 

ن پیش نیازهای سیستم های گرمایش و سرمایش آن جداسازی هزینه انرژی ساکنین ساختمان ها، امروزه به عنوان یکی از مهمتری

 زیادی حد تا را( برق و گاز انرژی های حامل هزینه از ناشی اختالفات که است ذیل  مرکزی به شمار می رود، چرا که با عملکرد

 .ساخت خواهد برطرف

 سيستم تقسيم شارژ بدون موتورخانه مرکزی -4-2

ا نسبت به پکیج های جداگانه جهت حرارت و برودت ساختمان هنوز بسیاری با وجود مزایای فراوان تاسیسات مرکزی ساختمان ه

از ساختمان ها از پکیج های جداگانه استفاده می کنند اما میزان قبوض آب و برق و یا گاز را بصورت مشترک با بقیه واحیدها پرداخیت   

راهکار مناسبی برای اینگونه ساختمان ها ارائه نشیده  میکنند که این نیز مشکالتی در جهت مصرف بهینه و کمتر انرژی بوجود آورده و 

 است.

ما در اینجا سیستمی را معرفی میکنیم که توانایی محاسبه میزان آب و گاز هر واحد از ساختمان هیا بیا دقیت بیاال را دارنید. ایین       

نند، در مسیر ورودی گیاز و آب قیرار   ه گاز و یا آب مصرف شده هر واحد، استفاده می که از امواج التراسونیک برای محاسبسیستم ها ک

گرفته و بطور مثال فلومتر التراسونیک گاز در ورودی گاز یکی از واحدها نصب می شود و میزان گاز مصرفی واحد را محاسبه میی کنید.   

مرکیزی جهیت   این عمل در تمام واحدها انجام شده و اندازه گیری های انجام شده توسط ماژول های ارتباطی بی سیم بیه ییک رایانیه    

محاسبه میزان مصرف هر یک از واحد ها با توجه به قبض گاز صادر شده از شرکت توزیع گاز، ارسال می شوند و میزان سهم هر خانه از 

هزینه مصرف گاز با توجه به میزان مصرف محاسبه و قبض هر واحد صادر می شود. نتیجه این امر ایجاد انگیزه بیشتر برای صرفه جویی 

 عدالت در بخش پرداخت هزینه ها می شود.و اجرای 

 

 تاثير فناوری نانو در بهينه سازی مصرف انرژی -5

یکی از دغدغه های بشر در دنیای امروز افزایش کیفیت مصالح و در عین حال کم کردن هزینه ساخت و نگهداری و صیرفه جیویی   

از جمله فناوری نانو گامی بلند در جهت تحقق ایین خواسیته   در مصرف انرژی است. امروزه بشر توانسته با بکارگیری فناوری های نوین 

 . فناوری نانو یکی از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا می باشد و نوید فیوق العیاده ای در صینعت سیاخت و سیاز اسیت      [۸] ها بردارد

رای دستیابی به دقیت اتمیی و مولکیولی    . در نانو تکنولوژی عالوه بر اثر اقتصادی آن که باید شناسایی شود هرروزه مواد جدیدی ب[1۴]
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   ۶ 

کشف و توسعه داده می شوند که فرصت های جدیدی برای حل مسائلی مانند پنجره های جذب کننیده گرمیاو پوشیش هیای انیرژی و      

 .[11]غیره ارائه می دهد

ید تیتیانیوم اسیت عمومیا در سیازه     کاربرد نانو فناوری در صنعت ساختمان که از جمله آن ها نانو لوله های کربنی، نانو الیاف و دی اکس

ر بخش نازک کاری نیز کاربرد نانو پوشیش هیا در نمیای داخلیی و خیارجی      های اصلی باعث افزایش خواص مکانیکی نمونه ها شده و د

ساختمان ها ضمن اینکه باعث عدم جذب آب شده و جذب آلودگی را به حداقل می رساند، نمای سیاختمان را در مقابیل اشیعه میاوراء     

نفش مقاوم می سازد. این نانو پوشش ها در سطوحی ازجمله سیمان، آجر، سیفال، سینگ معمیولی، کاشیی، مرمیر، چیوب، سیرامیک،        ب

خود تمیز شونده، مقاوم در برابر آتیش و کنتیرل کننیده انیرژی و در نتیجیه      شیشه های شیشه، فوالد و بتن بکار می روند. بعنوان مثال 

 . [۸]همراه داردصرفه جویی در مصرف انرژی را به 

با جایگزین کردن مصالح نانویی می توانیم افزایش دوام و ایمنی مصالح و ساختمان، صرفه جویی در مصرف انیرژی، عیدم تخرییب    

. کنترل نانوساختارها و ترکیب و ساخت مواد جدید برای دستیابی به [1۴]محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی را دربر داشته باشیم

 رن مورد استفاده در ساختمان امیدهای بسیاری را برای مدیریت انرژی در ساختمان بخصوص در آینیده نویید میی دهید    شیوه های مد

[1۲]. 

 نقش طراحی اقليمی و محيطی در مصرف انرژی -6

رویکرد بوم شناسانه در طراحی فناهای زیستی، نگرش نوینی را در متون شهر سازی قیرن حاضیر رقیم زده و تعیاملی را در مییان      

مجتمع های زیست محیطی برقرار نموده است. ساخت بناهای متناسب با اقلیم در جهت کاهش مصرف سوخت هیای فسییلی از جلیوه    

های همین تعامل است. بررسی آمارهای ارائه شده نشان می دهد، درصد چشمگیری از کیل انیرژی مصیرفی صیرف تیامین گرمیایش و       

ود که این امر به تدریج از بین رفتن منابع طبیعی، سوخت های فسییلی و تخرییب   سرمایش ساختمان ها بویژه فناهای مسکونی می ش

های زیست محیطی را در پی دارد. یکی از راهکارهایی که می توان در این زمینه بهره برد، نحوه طراحی معماری فنیاها بیا عناییت بیه     

کیه میی توانید درصید زییادی از کیل انیرژی مصیرفی         بهره گیری از الگوهای طراحی اقلیمی و رعایت نکات طراحی محیطی می باشید  

 .[1۳]ساختمان را کاهش دهد

نمای ساختمان بعنوان حد فاصل فنای درون و بیرون ساختمان، دارای توان بالقوه ای در جهت مصرف بهینه انرژی و ابیزار بهیره   

هت کاهش مصیرف انیرژی در سیاختمان هیا     ر است. یکی از عناصر مهم در زمینه معماری در جیمندی از انرژی های طبیعی تجدید پذ

نماهای متحرک هوشمند می باشد که قادرند خود را با شرایط محیطی داخل و خیارج بنیا تطبییق دهنید. ایین نماهیا کیه در تقلیید از         

حد  سیستم واکنش موجودات زنده ساخته می شوند می توانند در پاسخ به شرایط مختلف جوی مانند وزش باد، گرما و سرمای بیش از

و تابش نور خورشید عکس العمل نشان دهند و یا در داخل ساختمان با مشاهده موردی چون تجمع بیش از اندازه جمعییت، تغییراتیی   

و به عنصر هیایی از ییک   پوسته های هوشمند قسمتی از ساختمان های هوشمند را تشکیل می دهند  .[1۴]در ابعاد و اندازه خود دهند

ه ساختمان را در بر میگیرند. طراحی و اجرای چنین پوسته هایی بیشترین پتانسییل هیای کنتیرل کننیده     ساختمان اطالق می شوند ک

از  [1۵ایش، صدا و تهویه انجام میی شیوند.]  محیط های داخلی ساختمان را داراهستند. این کنترل ها در زمینه های نور، گرمایش سرم

الت بهینه بین آسایش انسان و مصیرف انیرژی میی باشید. بنیابراین پوسیته       مهمترین اهداف پوسته های هوشمند در ساختمان ایجاد ح

ساختمان با پاسخگویی به عناصر طبیعی مانند آفتاب و سایه و همننین پاسخگویی به عناصر داخلی مانند بار گرمیایی داخیل نیه تنهیا     

 .[1۴]به لحاظ انرژی ایجاد کندصرفه تری می تواند محیط راحت تری برای کار یا زندگی فراهم کند بلکه می تواند ساختمان به 
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بررسی های به عمل آمده بر روی مصرف انرژی لوازم خانگی در کشورهای اروپایی نشان می دهد که عملکرد این تجهیزات بهبیود  

انرژی منعکس می شود. بعبارت دیگیر قسیمتی    بسیار زیادی داشته است، درحالیکه این پیشرفت فنی بصورت بخش کوچکی در مصرف



 )با رویکرد توسعه پایدار( سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

   ۷ 

از مزایایی که با کاهش مصرف انرژی بدست آمده است با تغییر رفتار مصرف کننده ویا انتخاب تجهییزات بزرگتیر کیه مصیرف بیاالتری      

نام دارد که در واقع نشان می دهد مصرف کنندگان با استفاده نادرست و یا انتخاب  Rebound Effectدارند از بین میرود. این پدیده 

اشتباه خود، صرفه جویی که به واسطه بهینه سازی لوازم برقی بوجود آمده است را کاهش داده و یا از بین می بیرد و بیه هزینیه قیبض     

نرژی در لوازم خانگی و روشنایی در اروپا بدست آمیده اسیت   های خود می افزاید. علی رغم پیشرفت های چشمگیری که در بهره وری ا

 درصد افزایش یافته است.۲ولی مشاهده شده است که مصرف انرژی در خانوارهای اروپایی سالیانه حدود 

از آنجایی که از اساسی ترین بخش های تاثیرگذار در کاهش مصرف انرژی در هر کشور مدیریت تقاضیای انیرژی میباشید در ایین     

نیز راهبردهای متعددی از جمله قیمت گذاری، آموزش، فرهنگ، پاداش، سبک زندگی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و غییره   بخش

مورد تاکید قرار گرفته است. که در این بین تعلیم و تربیت مهمترین عامل موثر دگرگونی طرز نگرش و رفتار بشری شناخته شده اسیت  

دی کشور وبهبود کیفیت زندگی افراد بکار گرفته می شود. امروزه ثابت شده اسیت کیه بیا ایجیاد فرهنیگ      که از آن در مسیر رشد اقتصا

منیابع  مصرف انرژی و افزایش آگاهی مردم در این زمینه می توانیم به حفظ این ذخایر حیاتی انیرژی کمیک کیرده و درکشیور غنیی از      

ن حفاظت از محیط زیست خود در مغوله امنیت انرژی و پایداری و ساماندهی انرژی چون ایران با ترویج استفاده از انرژی های پاک ضم

 [.1۶] اقتصاد و انرژی کشور از آن حمایتی اساسی و مقتدرانه نماییم

یکی از مهمترین اقداماتی که طی سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته جهان به منظور آموزش و فرهنگسیازی انجیام شیده اسیت     

انرژی است . به طور کلی پارک ها در بر گیرنده فناهای سبز طراحیی شیده بیا     مباحث انرژی موسوم به پارک احداث فناهای آموزشی

کاربری های مختلف برای استفاده عمومی نظیر تفرج، آموزش، پژوهش، گذراندن اوقات فراغت وحفظ سالمت محیط و مردم میباشیند.  

ک های صنعتی و پارک های اکولوژیکی یا اکوپارکها  شامل پارک انیرژی( تقسییم   عموما پارک ها به چهار دسته علمی، فناوری، اکو پار

میگردند. از اهداف پارک انرژی می توان به بهره گیری صحیح و پایدار از منابع استفاده از انرژی های تجدید پذیر ، بازیافت میواد جامید   

رآمدزائی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و برطیرف نمیودن   و تبدیل مواد زائد آلی به کمپوست ، جذب گردشگر با هدف آموزش و د

آالینده های سمعی و بصری و از همه مهمتر کمک شایان به بستر سازی و فرهنگ سازی مصرف انرژی و آشینایی میردم و کودکیان بیا     

 [.1۷انرژی و راهکارهای مصرف بهینه و غیره اشاره کرد است ]
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ران در زمینه انرژی با مشکالتی نظیر مرکزیت واحد برای سیاست گیذاری در بخیش انیرژی، دولتیی بیودن      در حال حاضر کشور ای

ساختار انرژی و مدیریت ناکارای آن، قیمت پایین انرژی و افزایش تقاضای انرژی و مواردی دیگر مواجه است. از این رو تغیییر سیاسیت   

 ه دنبال آن کاهش اختیارات دولت در بخش انرژی کاری ضروری محسوب می شود. قیمتی پرداخت یارانه انرژی، در مرحله مقدماتی و ب

مصرف انرژی در بخش خانگی تحت تاثیر عوامل مهمی نظیر تعداد خانوارها، سطح درآمید خیانوار، قیمیت انیرژی و مییزان صیرفه       

یش خواهد یافت کیه از دالییل مهیم ایین     جویی در مصرف قرار دارد. میزان صرفه جویی انرژی تحت همه سناریوها باشیب کمتری افزا

موضوع یکی تغییرات قیمتی در انرژی کمتر از نرخ تورم است و دیگری کاهش تمایل مصرف کنندگان در صرفه جویی با گذشت زمیان  

 .[1۹]به دلیل عادی شدن اثر افزایش قیمت انرژی است

اردها و استفاده از ابیزار قیانون در مصیرف بهینیه مصیرف      در بحث مصرف انرژی به پیش بینی مصرف و لزوم وجود استاندازاین رو 

 کنندگان اشاره می کنیم.
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رشد و بقای بیشتر فعالیت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه به مسئله تامین انرژی بسیتگی دارد. از ایین رو مسیئوالن ایین     

ای عرضه و تقاضای انرژی همصرف انرژی و برنامه ریزی صحیح در هدایت مصرف، پارامترکشورها سعی می کنند با پیش بینی دقیق تر 



 )با رویکرد توسعه پایدار( سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

   ۹ 

. در دهه های اخیر، انرژی در کنار سایر عوامل تولید، نقش تعییین کننیده ای در رشید اقتصیادی     [1۸]را به نحوی مطلوب کنترل کنند

ن به انرژی موجب تعامیل ایین بخیش بیا سیایر بخیش هیای        کشورها داشته و اهمیت آن همننان رو به افزایش است. وابستگی روزافزو

ه منظیور کنتیرل   اقتصادی شده و سرعت در روند رشد و توسعه اقتصادی را وابسته به سطح مصرف انرژی کرده است. در این صیورت بی  

 .[۲۴]ش بینی نمودبصورت دقیق پیدرهدایت مصرف آن، بایدمصرف انرژی را  تقاضای انرژی به برنامه ریزی صحیحپارامترهای عرضه و

ان و سیازمان هیای   مدل سازی و پیش بینی مصرف انرژی نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت کشور ها برای سیاست گیذار 

از مدلهایی استفاده شود که مصرف انرژی را بیا دقیت بیاالتری     باید د. بنابراین به منظور اجتناب از اشباهات هزینه بر،مرتبط بازی میکن

. در اکثر کشورهای پیشرفته میزان تقاضای انرژی درهر یک از بخش های کشور برای سال های آینیده بیا اسیتفاده از    [۲۴]دتخمین بزن

. در بسیاری از مطالعات چهار عامل تولیید داخلیی،   [1۹] پیش بینی می شود T21و  NEMSمدل های سیستمی معروفی چون مدل 

ر بر پیش بینی مصرف انرژی بیان می کند. مدلسازی مصرف و تقاضیای انیرژی معمیوال    جمعیت، واردات و صادرات را بعنوان عوامل موث

مبتنی بر مصرف گذشته و رابطه این مصرف با متغیرهای دیگر نظیر متغیرهای اقتصادی، جمعیتی، آب و هوا و قیمت انرژی میی باشید.   

میدهد که پیش بینی بیا شیبکه عصیبی طراحیی شیده      حتی نتایج بدست آمده در پیش بینی مصرف نفت و گاز در این بخش نیز نشان 

( نسبت به سایر مدل ها دارای باالترین دقت ANN-GAجواب های بهتری دارد. الگوی ترکیبی شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک  

انیرژی،    شبکه های عصبی مصنوعی( به منظور مدلسازی و پیش بینی مصرف ANNدر پیش بینی مصرف انرژی می باشد. استفاده از 

. [۲۴] مزایای بیشتری نسبت به مد ل های دیگر نظیر زمان پردازش سریع توسعه کوتاه و قابلیت های بسیار خوبی بیرای تخمیین دارد  

تخمین ها حاکی از آن است که شبکه های عصبی پیش بینی های بهتری نسبت به مدل های رگرسیون خطی ارائه می کند. بطور کلی 

ز شبکه عصبی در پیش بینی قیمت حامل های انرژی، بیشتر مورد توجه بوده و دقت باالتر آن نیز در مطالعیات  می توان گفت استفاده ا

 . [1۸] مقایسه ای مورد تاکید قرار گرفته است. بهترین عملکرد در مدل های پیش بینی مربوط به مدل نرو فازی است

ان در ارتباط با مصرف انرژی استفاده از برنامه هیای شیبیه سیازی    یکی از روش های نیل به طراحی، اجرا و نگهداری بهینه ساختم

( که بعنوان موتورهای شیبیه سیازی میورد    Energy Plusو انرژی پالس   DOE2.2معتبر و مهم ساختمان در ارتباط با انرژی مانند 

با اختالف دمیا میی باشید. برنامیه     بر اساس عامل بارگذاری حرارتی مطابق  DOE2.2استفاده هستند، است. سیستم محاسباتی برنامه 

به کاربر امکیان   DOE2.2بر اساس معادالت تعادل حرارتی و جرم می باشد. الزم به ذکر است که این برنامه عکس برنامه  انرژی پالس

و   تهویه مطبوع( را می دهد و انعطاف پذیری الزم برای افزوده شدن مدل های شیبیه سیازی جیانبی    HVACتعریف سیستم و اجزاء 

 .[۲1]امکان توسعه آن را دارد

 استانداردهای مدیریت هوشمند و بررسی اثرات مقررات ملی بر مدیریت ساختمان  -11

تدوین مقررات و ضوابط فنی برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها که این امر با تیدوین ضیوابط فنیی بیرای پوسیته      

و [1]مقررات ملی ساختمان ارائه شیده   1۸سیسات مکانیکی و برقی به نام مبحث ساختمان، ضوابط الزم برای صرفه جویی در مصرف تا

مقررات ملی را رعایت نموده اند، مصرف انرژی در بخیش خیانگی    1۸درصد از خانه های جدید مبحث  1۵الی1۴با عنایت به اینکه تنها 

یکپارچه مبرهن می سازد. اصالح الگوی مصیرف بیدون    نسبتا باالست. این امر نیاز به مدیریت انرژی را به صورت سیستم های هوشمند

ایجاد سیستم های مدیریت انرژی هوشمند، نمی تواند منجر به مدیریت بهینه منابع شود. بخش عمده ای از مدیریت انرژی می بایسیت  

انجیام دهنید. ایین     به واسطه سیستم های هوشمند و خودکار صورت پذیرد که بدون نیاز به اصالح عیادات مصیرف میدیریت انیرژی را    

سیستم ها دارای فواید بسیاری ازجمله افزایش ضریب امنیت خانه و مراکز اداری، مدیریت مصرف انرژی، افزایش خودکاری عملکردهای 

ساختمان، افزایش ضریب ایمنی، افزایش آسایش ساکنان و کاهش اثرات زیست محیطی مخرب مانند کاهش تولید دی اکسید کیربن و  

 .[۲۲]باشند مانندآن ، می

در این بخش استانداردهای عمومی در مورد الزامات سیاختمان مطیرح شیده و بعنیوان مراجیع اسیتانداردهای میدیریت هوشیمند         

ساختمان، دارای کاربرد هستند، معرفی می شوند. استانداردهای معرفی شده در تعریف شرایط آسایش محل سکونت، بهره وری انیرژی،  



 )با رویکرد توسعه پایدار( سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

   ۸ 

چند نمونه استانداردهای بین المللیی در ایین بخیش    کلی آن، از جمله این موارد هستند. در ذیل به معرفی ساختمان های سبز و مانند 

 [:۲۲]می پردازیم

، در حوزه کلی طراحی محیط داخل ساختمان و زیرحوزه سیستم هیای گرمیایش وسیرمایش    ISO 11855:2012استانداردهای 

سایر بخش ها در دست تدوین در سازمان ملی استاندارد ایران  ۳دارد به جز بخش گانه این استان۷از بخشهای  تابشی تدوین شده است.

 است.

، یکی از مهمترین استانداردهای مدیریت ساختمان بوده و مستقیما بیه مبحیث صیرفه جیویی در     ISO 13153:2012استاندارد 

سمت هدف صرفه جیویی در انیرژی در ایین     انرژی مربوط است. یک چارچوب کلی برای فرآیند طراحی ساختمان های ابعاد کوچک به

 استاندارد ارائه شده است. این استاندارد تاکنون به صورت ملی تدوین نشده است.

، این استاندارد راهنمایی هایی جهت ارزیابی بهره وری انرژی ساختمان های جدید ارائه می دهید.  ISO 23045:2008استاندارد 

 ن نشده است.این استاندارد هنوز به صورت ملی تدوی

، این سری اسیتانداردها، قالیب و رونید تعرییف روییه هیای       ISO/DTR 15686-11الی  ISO 15686-1:2011استانداردهای 

این استاندارد درباره ارزیابی هزینه و چرخه عمر ساختمان که  ۵برنامه نویس تجهیزات ساختمان را معرفی می نماید. به استثنای بخش 

بیه بحیث    ۹تیا  1چاپ شده است، سایر بخش ها خصوصا بخیش هیای    1۳۹۸نیز تدوین و در سال  5-13554بصورت ملی و به شماره 

 مدیریت هوشمند ساختمان مرتبط هستند.

، این سری استانداردها به موضوع توصییف عملکردهیای الزم   ISO 15928-5:2013الی  ISO 15928-1:2003استانداردهای 

ندارد به موضوع انرژی پرداخته است که حائز اهمیت وییژه میباشید. ایین اسیتانداردها بیه      این سری استا ۵ساختمان می پردازد. بخش 

 منتشر شده اند. 5-13454الی  1-13454صورت ملی و به شماره های 

، این سری از استانداردها به شیرایط سیسیتم هیای میدیریت هوشیمند      ISO/IEC 29341-6-13,15,16:2008استانداردهای 

 ۴مواردی از قبیل کنترل دماو تهویه مطبوع را پوشش می دهند.این سری اسیتاندارد نییز بصیورت ملیی بیه شیمار      ساختمان پرداخته و 

 پذیرفته شده و به چاپ رسیده است. ۲۸۳۴1

، این سری استانداردها، به مشخصات سخت افیزاری و نیرم افیزاری و پروتکیل هیای مخیابراتی میورد        ISO 62341استانداردهای 

 های اتوماسیون خانگی پرداخته است. این سری استانداردها بصورت ملی نیز تدوین و منتشر شده است.استفاده در سیستم 

مقررات ملی که پوشش دهنده الزامات مدیریت ساختمان می باشند، در بسیاری از کشورهای صنعتی وجود ندارد. علیت ایین امیر    

های مدیریت انرژی و استفاده گسترده از این سیستم هیا شیده، و از   هزینه باالی انرژی در این کشورهاست که منجر به توسعه سیستم 

ضرورت تدوین مقررات اجباری در این زمینه کاسته است. اما در کشورمان به دلیل هزینه نسیبتا پیایین انیرژی و نبیود الگیوی مصیرف       

ملی می تواند اثر پایین بودن هزینه انیرژی  مقررات  مناسب الزم است این مهم از طریق مقررات اجباری فرآیند محور، توسعه داده شود.

و نبود الگوی مصرف را در این امر، جبران نموده و موجبات توسعه هر چه بیشتر و بکارگیری گسترده این سیستم ها در ساختمان ها را 

های نیوین، اجیرای سیازوکارهای     فراهم آورد. این مقررات می تواند بعنوان الزامات اجباری، راه را برای استفاده هر چه بیشتر از فناوری

 .  [۲۲] کاهش مصرف انرژی و به صورت عام تر مدیریت ساختمان، هموار نمایند

 نمونه هایی از ساختمان ها با مصرف بهينه -11

انرژی ارائه میی دهییم کیه یکیی بیر       در این بخش دو نمونه از ساختمان هایی با ویژگی های بهینه سازی مصرف و کاهش مصرف

بر اساس استفاده از پایگاه اندازه گیری هوشمند ساخت خانه های سبز ی بوم شناختی به بهره برداری رسیده و دیگری اساس ویژگی ها

AMI  با برنامه ریزی چندساله در حال انجام است.ه کُردر 
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 برج اداری کامرز بانک -11-1

 ۵۳ار طراحی شید. ایین سیاختمان    توسط نورمن فاستر با رویکردی به سوی معماری پاید 1۸۸۲ساختمان کامرز بانک در سال 

 . [1۵] طبقه، اولین برج اداری جهان با ویژگی های بوم شناختی است

از مهمترین ویژگی های این طرح، توجه به روشنایی و تهویه طبیعی است که با استفاده از سیستم میدیریت هوشیمند در ایین    

ای مجزا با نور روز روشن می شوند و دارای پنجره هایی با قابلیت بیاز و  ساختمان مورد بهره قرار میگیرند. در این ساختمان، تمام دفتره

بسته شدن هوشمند هستند. این شرایط سبب می شود که با توجه به شیرایط آب و هیوایی محییط بییرون بتیوان خصوصییات داخلیی        

ل در ساختمان های اداری کاهش ساختمان را کنترل کرد و این مسئله سبب میشود که مصرف انرژی به نصف انرژی مصرف شده معمو

یابد. در بیشتر مواقع سال هوا رسانی طبیعی می تواند بعنوان راه حلی برای حفظ و نگهداری هوای خوشایند در درون سیاختمان میورد   

صیرفه   استفاده قرار گیرد. اگر سیستم های تهویه مطبوع را بتوان در بیرون تعبیه کرد، هوادهی طبیعی و خنک سیازی هیوا میی توانید    

 .[1۵] جویی انرژی را سبب گردد و آسایش الزم را بوجود آورد

 های سبز در کُره خانه -11-2

معرفی شبکه ی هوشمند در منازل، منجر به فناوری مدیریت انرژی صفر و توسعه ی فناوری مربوط به محیط زیست گردید. 

به ارمغان آورده است. دولت یک میلیون خانه ی سبز را تا  این امر مدیریت تغییرات آب و هوا و بهبود کیفیت زندگی را برای شهروندان

و  ۲۴1۹تا  ۲۴۴۸به وسیله ی حمایت از اهداف سالیانه ی تعاونی مسکن در مورد تعداد هزار خانه ی سبز بین سال های  ۲۴1۹سال 

صفرِ خانه ها ی سبز در  تجهیزات آزمون برای توسعه ی کربندرصد، فراهم می کند.  ۳۴ی  تا کاهش مصرف انرژی در بخش مسکون

با مؤسسه ی تحقیقاتی مخابرات و الکترونیک و مؤسسه ی  R & Dمؤسسه ی فناوری ساختمان کره واقع شده اند و شامل پروژه ی 

تحقیقات انرژی کره می باشد. تجهیزات آزمون به منظور نگه داری انرژی از طریق فناوری های انرژی فعال  مانند سیستم مدیریت 

ته ، سیستم پنجره ی هوشمند، تهویه ی هوا و ...( ساخ سپر حرارتو ...( و فناوری های انرژی منفعل  پذیرانرژی های تجدیدانرژی، 

. سیستم مدیریت انرژی خانگی، انگی به منظور مدیریت انرژی هستدر حال توسعه ی سیستم مدیریت انرژی خمی شوند. دولت کره 

سایل ارتباطی و تجهیزاتی را که انرژی را تولید، ذخیره و صرفه جویی می کنند، فراهم می مدیریت انرژی و سیستم بهینه سازی، و

کند. با نمایشگرهایی مانند نمایشگر خانگی از طریق استفاده از سِرور خانه ی سبز برای اتصال یک وسیله ی اندازه گیری هوشمند، یک 

مصرف انرژی در خانه را می توان نظارت کرد. زیرساخت اندازه گیری وسیله ی اندازه گیری آب و لوازم خانگی هوشمند، جریان و 

پیشرفته شامل انواع مختلفی از وسایل اندازه گیری، سِرور اندازه سنج خودکار، واحد تمرکز اطالعات، شبکه های ارتباطی بین وسایل 

سیستم مدیریت انرژی خانگی از دو بخش د. اندازه گیری و واحد تمرکز اطالعات، سیستم مدیریت اطالعات متر ی( و غیره می باش

( سِرور پینیده ی خانه ی سبز برای همه ی خانواده ها در مرکز کنترل. ۲( سِرور خانه ی سبز برای هر خانواده و 1تشکیل شده است. 

. باشد، متصل استهم چنین این سیستم به سِرور اندازه سنج خودکار که متشکل از سِرور، جمع کننده های اطالعات و اینترنت می 

سیستم مدیریت انرژی خانگی برای تعامل با سِرور اندازه سنج خودکار به منظور جمع آوری و تحلیل اطالعات مصرف انرژی برای هر 

 .[۲۳] خانواده استفاده می شود

داده می باشد. ما نیاز وش اتصال بین سیستم مدیریت انرژی خانگی و سِرور اندازه سنج خودکار، انتقال پایگاه داده به پایگاه ر

به تعریف ارتباطات برنامه ی کاربردی بین سیستم مدیریت انرژی خانگی و سِرور اندازه سنج خودکار می باشیم. نخست، ما پروفایل 

ی اندازه سنج را برای تهیه ی سرویس و مدیریت انرژی خانگی تعریف می کنیم زیرا آن برای اندازه گیری مشخصات مورد نیاز است. برا

استفاده از پروفایل اندازه سنج، به پایگاه استاندارد ها وارد می شویم که بر طبق سازمان استاندارد مؤسسه شبکه ی هوشمند کره عمل 

سیستم مدیریت خانگی انرژی، مصرف انرژی را از سِرور اندازه سنج خودکار درخواست می کند.  اطالعات در پایگاه داده در  می کند.

وپاسخ  سِرور مجموعه ی خانه ی سبز، بر مصرف انرژی هر خانواده نظارت می کند انگی انرژی، ذخیره می شود.سیستم مدیریت خ

 . [۲۳] کارآمدی به تقاضا می دهد
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 گيری نتيجه -12

در این مقاله سعی کردیم با توجه به مصرف باالی انرژی در کشور به خصوص در بخش ساختمان فناوری ها و راهکارهیای مصیرف   

توسیعه و پیشیرفت کشیورها و     ژی و مصرف بهینه انرژی را مورد بررسی قرار دهیم. با توجیه بیه توسیعه پاییدار و نقیش آن در     کمتر انر

همننین توجه به نسل آینده و مشکالت پیش روی آنها سعی کردیم بخشی از اموری که میتوان بیرای نییل بیه محییط زیسیت پوییا و       

 شدن کره زمین انجام داد را معرفی کنیم.کاهش گازهای گلخانه ای و جلوگیری از گرم 

باید توجه داشت که عالوه بر استفاده صحیح از تکنولوژی میبایست اقداماتی به موازات آن بیرای گیرایش بیشیتر عمیوم میردم بیه       

ا ایین هیدف و   بهینه کردن مصرف انرژی انجام داد. از جمله آن اقدامات ایجاد بسترهایی برای فرهنگ سازی و ایجاد فناهای متناسب ب

مصرف و مشکالت پییش رو بیا ایین    همننین استفاده از ابزارهایی چون قانون و تدوین استانداردهایی در مقررات ملی نمود. پیش بینی 

و ارائه راهکارهایی برای اقدامات متناسب با این مشکالت و برای جلوگیری از پیامدهای کم شدن ذخایر بیا  در جهت ایجاد آمادگی رویه 

ی رویه حال حاضر اقدامی ضروری است تا بتوان نسل آینده را تا حد توان با اقدامات پیشگیرانه و گیذاردن راهکارهیا بیرای بیه     مصرف ب

 حداقل رساندن مصرف انرژی و بهینه سازی آن در حاشیه امنیت قرار داد.

انه های هوشمند و سبز گامی به سیمت  به همین سبب میبایست هم از فناوری ها و تکنولوژی های روز استفاده و هم با ساختن خ

توسعه پایدار برداشت. این امور باید در ساختمان های قدیمی تر با ایجاد بستر و آشنایی ساکنین با پیامدهای مصرف بی رویه و آموزش 

اه کیرده و راه هیای   راه های مصرف بهینه انجام بپذیرد تا به نحوی همه جامعه را در راستای مصرف بهینه انرژی و توسیعه پاییدار همیر   

 پیشرفت به سمت آینده روشن برای کشور و نسل آینده را هموار سازیم.
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