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ها و نابودي منابع طبیعی میگردد؛  باشد و اتالف آن باعث افزایش هزینه نیروي اساسی زندگی بشر میکه انرژي از مهمترین  از آنجایی - چکیده
هاي اتوماسیون خانگی که شامل حسگرهاي بیسیم هستند،  هاي نوین و الکترونیکی همچون ایجاد شبکه سعی شده است تا با استفاده از روش

مصرف انرژي هوشمند، امنیت بکار روند و یا ایجاد ساختمانهاي هوشمند که توانایی پاسخگویی به  براي مدیریت در منازل مانند کنترل از راه دور،
ها ،  و کلیدهاي هوشمند الکتریکی داشته باشند، باعث آسایش کاربران، پایین آوردن هزینه BEMSنیازهاي کاربرانشان را با استفاده از سیستم 

  .رف انرژي و جلوگیري از اتالف آن پیش رویم ذخیره انرژي گردند؛ در جهت بهینه سازي مص
بهینه سازي مصرف انرژي ، تابلوي مدیریت انرژي ، شبکه حسگر بیسیم، طراحی شبکه هوشمند در ساختمان هاي مسکونی ،کلیدهاي هوشمند  - کلید واژه
  .الکتریکی

 

  مقدمه -1
آنهـا  . امروزه ساختمان ها خود گونه اي از تکنولوژي هستند 

. خود را با تکنولوژي وفـق مـی دهنـد و از آن بهـره مـی گیرنـد       
ساختمان ها به عنوان یک سازه به محض اینکه توانایی کـامپیوتر  

نخســتین بنــاي . را در اختیــار بگیرنــد ، هوشــمند خواهنــد شــد 
ن محیطـی امـن و   هوشمند از تکنولـوژي در جهـت مهیـا سـاخت    

ایــده یــک ســاختمان .  شــده اســتراحــت و انــرژي زا اســتفاده 
هوشمند ، ارتباط و پیوستگی میان دسترسی ، نـوردهی، امنیـت،   

عامـل  . نظارت، مدیریت و ارتباط راه دور را پیش رو قرار می دهد
یکپارچگی این توانـایی را بـه سیسـتم هـا مـی دهـد تـا بتواننـد         

تبادل اطالعات میان ایـن  . بدل کنند  اطالعات را میان خود رد و
سیستم ها باعث می شود که خروجی اطالعات که همـان نتیجـه   

  [1].نهایی است ، بدون ایجاد هر گونه اختالل انجام شود 
مفهوم ساختمان هوشمند معرف نوعی تبـادل قـوي و بـدون    

در . نقص اطالعات میـان بخـش هـاي مختلـف سـاختمان اسـت       
نتیجه یک ساختمان هوشمند آمیزه اي اسـت از ابـداعات کـه بـا     
بهره گیري از تکنولوژي مدرن این امکان را فراهم آورد تـا بتـوان   

د و کارایی و اجزا و تجهیزات مختلف را به طور خودکار کنترل کر

راندمان ساکنانش را افـزایش داده و امکـان مـدیریت مـوثر را بـر      
اساس مقتضیات خاص و با کمترین هزینه فـراهم آورد ؛ یعنـی از   
وقایعی که در درون و برون آن رخ می دهـد مطلـع اسـت و مـی     
تواند در مواجهه با این وقـایع و بـراي بـه وجـود آوردن محیطـی      

مـوثرترین و بهتـرین تصـمیمات را در    دلچسب براي کـاربرانش ،  
همان زمان به خصـوص اتخـاذ کنـد ؛در واقـع سیسـتم مـدیریت       
هوشمند ساختمان با به کارگیري آخرین تکنولوژي هـا در صـدد   
آن اسـت شــرایطی ایــده آل همــراه بــا مصــرف بهینــه انــرژي در  

این سیستم ها ضمن کنتـرل بخـش هـاي    . ساختمان پدید آورد 
جاد شرایط محیطی مناسب با ارایه سرویس مختلف ساختمان و ای

هاي هم زمان ، سبب بهینه سازي مصرف انرژي، افـزایش سـطح   
کارایی و بهره وري سیستم ها و امکانات موجود در ساختمان می 

کنترل و دسترسـی بـه ایـن سیسـتم بـا اسـتفاده از نـرم        . شوند 
ز افزارهاي مربوطه از هر نقطه در داخل ساختمان و خـارج از آن ا 

  [1].طریق اینترنت مقدور می باشد 
به طور کلی براي هوشمندسازي یک واحد مسکونی با توجـه  
به پیشـرفت تکنولـوژي هـا و سـطح آگـاهی مـردم و نیـز وجـود         

نیکی مختلف، راه ها و روش هایی ماننـد اسـتفاده   وابزارهاي الکتر
از شبکه هاي حسـگر بیسـیم در اتوماسـیون خـانگی، اسـتفاده از      

ــدی ــتم م ــی در  سیس ــمند الکتریک ــدهاي هوش ــرژي و کلی ریت ان

بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان با استفاده از شبکه هوشمند حسگر بیسیم ، 
 تابلوي مدیریت انرژي و کلیدهاي هوشمند الکتریکی

 ١فروغ فالحی
 fallahi.forough@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، 1
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ساختمان ؛وجود دارد که در این مقاله سـعی شـده اسـت ضـمن     
معرفی این روش ها در نهایت اهدافی که اینگونه ساختمان ها در 
. جهت بهینه سازي مصرف انرژي خواهند داشت را معرفی کنـیم  

در ابتداي بحث شبکه هـاي حسـگر بیسـیم را بـه طـور مختصـر       
ح داده و سپس چگونگی عملکرد آنرا در اتوماسـیون خـانگی   توضی

  .شرح می دهیم 
  

بهینه سازي مصرف انرژي با استفاده از شبکه هاي  -2
  اتوماسیون خانگی بیسیم

شبکه هاي حسگر نسل جدیدي از شبکه ها هسـتند کـه بـه    
طور معمول از تعداد زیادي گره ارزانقیمـت تشـکیل شـده انـد و     

هـدف  . صورت بیسـیم صـورت مـی گیـرد     ارتباط این گره ها به 
اصلی در این شبکه ها ، جمع آوري اطالعاتی در محیط پیرامـون  

نحوه عملکرد کلی این شبکه ها بـه ایـن   . حسگرهاي شبکه است 
صورت است که گره ها اطالعـات مـورد نیـاز را جمـع آوري مـی      

آنچـه   [2].کنند و سپس آنها را به سمت گیرنده ارسال می کننـد 
ستفاده از این شبکه ها را گسترش داده اسـت گـره هـاي    امروزه ا

حسگر چندگانه ، با توان مصرفی پایین و هزینه کـم اسـت کـه از    
نظر اندازه خیلی کوچک هستند و براي مسافت هـاي کوتـاه مـی    

این گره هاي حسگر کوچک طبق . توانند باهم ارتباط برقرار کنند
دن ، پـردازش  نظریه شبکه هاي حسگر ، داراي تجهیزات حس کر

شـبکه هـاي حسـگر در واقـع     . داده ها و مخابره آنها مـی باشـند   
تجمع تعداد زیادي از گره هاي حسگر می باشـند کـه در محـیط    
پراکنده می شوند و هر کدام به طور خـود مختـار و بـا همکـاري     

گـره هـا بـه هـم     . سایر گره ها هدف خاصی را دنبال مـی کننـد   
ره دیگر می تواند ارتبـاط برقـرار   نزدیک هستند و هر گره اي با گ

کند و اطالعات خـود را در اختیـار گـره دیگـري قـرار دهـد و در       
نهایت وضعیت محیط تحت نظر ، به یک گره مرکزي گزارش می 

امروزه کاربردهاي وسیعی براي این شبکه ها وجود دارد  [3].شود 
: اتوماسـیون خـانگی بیسـیم مثـل    : که از آن جمله مـی تـوان بـه   

کنترل روشنایی ، مصرف انرژي هوشمندو غیره اشاره کرد کـه در  
  .زیر توضیح داده می شود

 )WHAN(شبکه هاي اتوماسیون خانگی بیسیم   -2-1

 WHAN: Wireless(بیسـیم  خـانگی  اتوماسیون هاي شبکه

Home Automation Networks) ، بـدون  تجهیزات گیرنده بر در 

 در هـایی  کننـده  فعـال  و) حسـگرها (سنسورها که هستند سیمی
 منـازل  کنتـرل  بـراي  آنهـا  از تـوان  مـی  و اسـت  تعبیه شـده  آنها

 .شـوند  می منازل مؤثر مدیریت در تسهیل سبب که کرد استفاده
 در کـه  اسـت  وسـیله  نـوع  چندین شامل معمول این شبکه، بطور

 است ممکن و است شده تعبیه هایی کننده فعال و سنسورها آنها
 بـه  مجهـز  اغلـب  و شـود  تـأمین  باتري توسط آنها براي الزم توان

. هستند) رادیویی فرکانس( RF کم توان با هاي گیرنده/ فرستنده
 یـا  افـزایش  در پـذیري  انعطـاف  باعـث  ،RF ارتباطـات  از استفاده
 گـردد،  می شبکه نصب هاي هزینه کاهش نیز و تجهیزات کاهش

 بـه  نیـاز  اغلـب  کننـد،  مـی  استفاده سیم از که هایی حل راه زیرا
 خـود  کـه  هسـتند  مخصـوص کابـل   هـاي  سینی و داکت و کانال
 نظـر  مد هم را این باید اما کند؛ می تحمیل را اي جداگانه هزینه

 انتشـار  محـیط  دینـامیکی  طبیعت مانند هایی ویژگی که داد قرار
 چـالش  وسـایل،  برخی پذیري تحرك و منابع محدودیت رادیویی،

  .کشد می پیش WHAN هاي شبکه طراحی در را هایی

بهینه سازي مصرف انرژي با استفاده از این شبکه  -2-2
  ها
 پریزي هر از توان می را روشنایی چراغ یک: روشنایی کنترل

 همچنـین . یابد می کاهش جدید پیچی سیم به نیاز و کرد کنترل
 ایـن  عـالوه  بـه . کـرد  فعال دور راه از کنترل با می توان را المپها
 یـا  حضـور  بـه  حساس که توسط سنسورهایی توانند می ها المپ

 صـورت  بـه  محـیط،  نـور بـودن   کـم  هنگـام  به هستند، روشنایی
  .روشن شوند خودکار

 بـراي  که است ها سال قرمز مادون فناوري: دور راه از کنترل
 ماننــد وســایلی و دور راه از کنتــرل یــک بــین بیســیم ارتباطــات
 و گرمایشـی  هـاي  سیستم و بیسیم LANتجهیزات  ها، تلویزیون

   .است بوده استفاده مورد) HVAC( مطبوع تهویه
 هـاي  سیستم پنجره، هاي پرده :هوشمند انرژي مصرف       

 براســاس تــوان مــی را غیــره و مرکــزي گرمــاي سیســتم تهویـه، 
 کنتـرل  شـود،  مـی  سنسور گردآوري نوع چندین از که اطالعاتی

 و رطوبـت  و دمـا  میـزان  مانند پارامترهایی سنسورها این که کرد
 نتیجه می تـوان  در و پایند می را حضور عدم یا حضور و روشنایی

 مـی  عالوه، به. آورد عمل به جلوگیري انرژي اتالف از روش این با
 اوج مقـدار  شناسـایی  براي هوشمند گیري اندازه ابزارهاي از توان

 رفـتن  بـاال  مسـبب  که خانگی به تجهیزات و کرد مصرف استفاده
 شرکت همچنین. کرد ارسال اخطار عالیم اند، شده مصرف میزان
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 از انرژي، بار مدیریت براي توانند می هم انرژي کننده تأمین هاي
  .کنند استفاده WHAN هاي شبکه

 تواننـد  مـی  پیشـرفته  امنیتـی  هـاي  سیستم :ایمنی و امنیت
ــی ــر مبتن ــدین ب ــور چن ــد سنس ــخیص مانن ــخیص  دود، تش تش

 هـاي  وضـعیت  کـه  باشـند  حرکـت  و تشـخیص  شیشه شکستگی
 آن مناسب واکنش و کنند می شناسایی را احتمالی آمیز مخاطره

 صـورت  در مثـال  بـه عنـوان   .دهنـد  مـی  قـرار  کـار  دستور در را
 فعال سوزي آتش دهنده هشدار عالیم است ممکن دود تشخیص

  [4].شوند

بهینه سازي مصرف انرژي با استفاده از سیستم هاي  -3
 Building(مدیریت و اتوماسیون ساختمان 

management system)  و تابلوي مدیریت انرژي
)BEMS( 

سیستم هـاي مـدیریت و اتوماسـیون سـاختمان بـه منظـور       
روشـنایی، لولـه   : نظارت خودکار و کنتـرل سیسـتم هـایی نظیـر     

ت آتش نشانی، کنتـرل تـردد، گرمـایش و سیسـتم     کشی، تجهیزا
این اصطالح بـه سیسـتمی   . هاي تهویه مطبوع استفاده می شوند 

که در آن از سنسورها و کنترلها استفاده می شود نیز اطـالق مـی   
ــردد  ــالی    . گ ــگر دیجیت ــک پردازش ــا از ی ــتم ه ــن سیس ــه ای هم

لیـت  الگوریتم ها استفاده می کننـد و قاب  الکترونیکی براي کنترل
 اصـطالح  . برقراري ارتباط با دیگر کنترلرهـا را دارا مـی باشـند    

BMS ،تمامی المان هاي کنترلی شامل سخت افزارها ، حسگرها ،
بـه  . شبکه هاي ارتباطی و کنترلهاي مرکزي را پوشش می دهـد  

سـه بخـش اصـلی سنسـور،      طور کلی یک سیستم کنترلی شامل
ر مولفـه در معمـاري   کنترلرو یک وسیله کنترل کننده است و هـ 

شـبکه هـاي   . شبکه به طریقی با سیستم ارتباطی در تماس است 
قسـمت  . الـف  : ارتباطی با دو قسمت ضروري مشخص شده است 

که سیگنال هاي کنترلی را منتقـل مـی کنـد ؛ از قبیـل     : فیزیکی
که یـک دسـته از قـوانین    : پروتکل . ب . سیم،فیبر نوري و رادیو 

نتیجـه  . اط برقـرار کـردن سـیگنالها اسـت     زبانی رایج بـراي ارتبـ  
استفاده از سیستم مدیریت ساختمان، کاهش هزینه ها، از طریـق  

  .کاهش هزینه هاي راه اندازي ساختمان است

) خانه هوشمند(تابلوي مدیریت انرژي ساختمان  -3-1
BEMS 

یک تابلوي مرکزي دیجیتالی اسـت کـه بـه     BEMSسیستم 

کمک مدارهاي دیجیتالی پیشرفته کنترلهاي توزیع شده را میسر 
به طوریکه تمامی روشنایی هاي سـاختمان و سیسـتم   . می سازد 

سرمایش و گرمایش و پریزهاي خاص را تحت پوشـش قـرار مـی    
دهد و با خارج نمودن مصرف کنندگان غیـر ضـروري و خـاموش    

نایی ها در هنگـام عـدم حضـور و بـه صـورت کـامال       نمودن روش
هوشمندانه عمل نموده و سهم بسزایی در کاهش مصـرف انـرژي   

سیستم در مقابل ولتاژهاي مخـرب و بـرق گرفتگـی و     [5]. دارد 
جلوگیري از نشتی جریان کامال حساس بوده و با تشخیص نشتی 

را  جریان برق، نشتی جریان گاز و نشتی جریـان آب فـرامین الزم  
از طریق خطوط تلفن صادر نموده و همزمان دستور قطـع ورودي  

از طرفـی سیسـتم داراي   . هاي آب، برق و گاز را صـادر مـی کنـد   
دزدگیر، اعالم حریـق و اعـالم زلزلـه بسـیار پیشـرفته مجهـز بـه        
سیستم تلفن گویا می باشد به گونه اي کـه مـی توانـد در مواقـع     

ایـن  . ی اعالم خطر نمایـد  لزوم از طریق هشدارهاي صوتی و تلفن
سیستم کلیه تجهیزات الکتریکـی را نسـبت بـه هـم مـرتبط مـی       
نماید و برنامه ریزي مـی کنـد و اطالعـات مربوطـه را بـه خـارج       
انتقال می دهد و یا از خارج از منزل می تواند به تمامی تجهیزات 

ایـن سیسـتم وظیفـه    . فرامین مورد نیاز را از راه دور اعمـال کنـد  
ایمنی افراد و تجهیزات را به عهده داشـته بـه طوریکـه     حفاظت و

افراد در مقابل برق گرفتگی ایمن مـی شـوند و تجهیـزات نیـز در     
مقابل دامنه ولتاژ، جریان نشتی ، سـرقت و حریـق حفاظـت مـی     

همچنین سیستم افراد را زودتر از وقـوع زلزلـه آگـاه مـی     . شوند 
. گاز را قطع می کند سازد و به طور اتوماتیک جریان آب و برق و 

در این سیستم کلیدهاي معمولی از مدار حذف و به جاي آنهـا از  
سوییچ هاي فشاري استفاده می شود و در نتیجه هیچ نوع جرقـه  

از دیگـر مزایـاي   . اي در هنگام قطع و یا وصل به وجود نمی آیـد  
نقطـه روشـن و یـا خـاموش      nاین روش یک المپ را می توان از 

فاده از تابلوي مدیریت انرژي ساختمان کنترل کلیـه  با است. نمود 
دستگاه ها و روشنایی ها به صورت مرکزي میسر می شود و مـی  
توان همه دستگاه ها و روشنایی هـا را از یـک نقطـه بـه صـورت      
مرکزي کنترل نمود و همچنین امکان دسترسی بصورت یکجا بـه  
ـ        ا روشنایی هاي سـاختمان میسـر بـوده و در ضـمن مـی تـوان ب

استفاده از این سیستم تابلوي برق در ساختمان هایی که قـدیمی  
هستند هم بدون تغییـر در سـیم کشـی تحـت کنتـرل گرفـت و       
همچنین امکان تعریف ساعات اوج مصرف براي سـاختمان وجـود   
دارد تا سیستم بـه صـورت هوشـمند در سـاعات پیـک مصـرف ،       

اسـتفاده از  . مصرف کننده هاي غیرضروري را از مدار خارج نماید 
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در ساختمان هـاي جدیداالحـداث سـبب کـاهش      BEMSتابلوي 
 .لوله گذاري و سیم کشی می شود 

به صـورت    برخی از خدمات هوشمند تابلوي مدیریت انرژي
  :زیر است
بـا تلفـن و از راه دور المپهـا و تجهیـزات الکتریکـی را      ). الف

  .فعال یا غیر فعال می نماید 
فانکشن جهت ذخیـره انـرژي و    برخورداري از کلیدهاي). ب

خاموش کردن المپهاي کل منـزل و یـا تـک تـک اتاقهـا در هـر       
  .صورت
هاي سفید پرنور جهت روشـن نمـودن    LEDاستفاده از ). ج

  .نسبی فضا در صورت قطع برق شهر به صورت خودکار
قابلیت نظارت بر ولتاژ برق شهري و قطع مصـرف کننـده   ). د

و کنترل توان مصرف در سـاعات   ها در صورت غیر مجاز بودن آن
  .پیک مصرف

براي کودکان و افراد مسن و بیمار در منزل، مراقبت هاي ). ه
  .ویژه صوتی و حرکتی برقرار می کند 

بهینه سازي مصرف انرژي با استفاده از کلیدهاي  -4
 هوشمند الکتریکی

استفاده از کلیدهاي هوشمند سازگار بـا ریمـوت کنتـرل، از    
ل و ایجاد محـیط مطلـوب و از سـوي دیگـر     یک سو سادگی کنتر

البتـه در  . کاهش هزینه هاي اضافی انرژي را به همـراه مـی آورد   
این از ساختمان ها راهکارهاي دیگري نیز وجـود دارد بـه عنـوان    
مثال استفاده از سنسورهاي حساس به حضـور افـراد یکـی از آن    

ي بـا اسـتفاده از سیسـتم هوشـمند و عملکردهـا     . راهکارها است 
مختلف تنظیم شدت روشنایی، کنترل پرده ها و سایبان ها، زمان 
بندي روشنایی و غیره ، تلفیق روشنایی طبیعـی خورشـید و نـور    
مصنوعی سبب می شـود تـا همـواره عـالوه بـر وجـود روشـنایی        
مطلوب و مناسب، تا میزان چشمگیري در مصـرف انـرژي صـرفه    

و کنترل کننـده هـا   امکان ارتباط همه انواع کلیدها . جویی شود 
ــمند وجــود دارد   ــه سیســتم هوش ــمند داراي . ب ــدهاي هوش کلی

درجه حرارت مطلوب توسط کاربر به راحتـی  . ترموستات هستند 
تنظیم می شود و با استفاده از کنترل کننده هـاي ویپـه وسـایل    
گروایشی و سرمایشی فقط در صورت نیـاز فعـال مـی شـوند و از     

مـاي مطلـوب وجـود دارد ، کـاهش     اینرو عالوه بر آنکه همیشه د
بـا اسـتفاده    [6].چشمگیري در هزینه هاي انرژي ایجاد می گردد 

از کلیدهاي هوشمند، امکان تعریف سناریوهاي دمـایی نیـز مهیـا    
می شـود مثـل سـناریوهاي ورود، خـروج، شـب، امکـان کنتـرل        
یکپارچه تمامی سیستم هاي سرمایشـی و گرمایشـی نیـز وجـود     

نظور می تـوان از نمایشـگر هوشـمند و یـا پنـل      براي این م. دارد
کلیـدهاي هوشـمند اطالعـاتی از قبیـل     . کنترلی اسـتفاده نمـود   

 [7].دماي محیط را نمایش می دهند

مثالی از ایجاد چنین سیستم هایی در بخش هاي  -5
    مختلف یک واحد مسکونی

نیازهاي کنترلی در فضاهاي داخلی یـک واحـد مسـکونی بـا     
  [1]تفکیک فضاها

  ورودي ساختمان هنگام ورود
روشن شدن مسیرهاي روشـنایی موردنیـاز در مسـیر ورود     -

  .تا رسیدن به محل مورد نظر
ایجاد دماي مطلوب در هنگام ورود و تعریف دماي مطلوب  -

 .در هنگام حضور در منزل
در (امکان تطبیق نور فضاي داخلی با نور موجود در محـیط  -

 ).دو زمان شب و روز
طبیق پرده هـا و چراغهـاي پشـت پـرده بـا زمـان       امکان ت -
 ).در دو زمان شب و روز(حضور
امکان گزارش گیري زمان و تعداد ورود و خروج در شرایط  -
 .خاص

  ورودي ساختمان هنگام خروج
  . خاموش شدن کلیه مسیرهاي روشنایی -
ایجـاد دمــاي مطلــوب در هنگـام خــروج و تعریــف دمــاي    -

 .ر منزلمطلوب در هنگام عدم حضور د
امکان تطبیق پرده هـا و چراغهـاي پشـت پـرده بـا زمـان        -
 ).در دو زمان شب و روز(حضور
 .امکان شبیه سازي حضور در منزل -
امکان گزارش گیـري از وضـعیت بـاز و بسـته بـودن در و       -

 .پنجره ها 
کنترل باز و بسته شدن پـرده هـا و یـا حتـی یـک مسـیر        -

 .گلهاي زینتیروشنایی جهت تامین نور الزم براي 
امکان گزارش گیـري دمـا و وضـعیت اب و هـواي محـیط       -
 .خارج

  اتاق هاي خواب
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ــاوت در    -        ــناریوهاي متف ــف س ــرل و تعری ــان کنت امک
  .خصوص شدت روشنایی مورد نیاز

در خصـوص  ) روز و شب(امکان تعریف سناریوهاي متفاوت -
 .کنترل پرده ها

  مد مطالعه
ایجاد نور با شـدت نـور الزم   غیرفعال کردن سیستم صوتی،  

جهت مطالعه، تنظیم پرده و اسـتفاده از نـور طبیعـی موجـود در     
  .محیط، ایجاد دماي مطلوب در فضا

چنین سیستم هوشمندي حتی براي جزیی تـرین مکـان در   
  :یک خانه نیز تدابیري را اندیشیده است به عنوان مثال
مسـکونی بـا   نیازهاي کنترلی در فضاهاي مشاعات یک ساختمان 

  تفکیک فضاها
  راه پله ها

  . ایجاد روشنایی بر اساس حضور و کنترل زمانبندي شده  -
امکان کنترل دسترس و همـاهنگی در مواقـع اضـطراري و     -

 [1].استفاده از روشنایی اضطراري
  پارکینگ

  .ایجاد روشنایی براساس حضور و کنترل زمانبندي شده -
با نزدیک شدن اتومبیـل  باز و بسته شدن در ورود و خروج  -

 . ساکنین در هنگام تردد
کنترل فن هـاي تخلیـه هـوا بـر اسـاس حضـور و کنتـرل         -

  [1]. زمانبندي شده 
استفاده از سیسـتم هـاي هوشـمند در واحـدهاي مسـکونی      

  :مدرنی که داراي فضاي ورزشی هستند ؛ نیز امکان پذیر است
  )استخر،سونا،جکوزي،سالن ورزشی(فضاي ورزشی

ن کنترل روشنایی فضاهاي ورزشی هنگام ورود و بعـد  امکا -
  . از خروج با امکان تعریف سناریوهاي متفاوت بسته به نوع کاربري

 .امکان توزیع صوت در فضاي ورزشی -
 .امکان دیم کردن نور فضاي استخر -
امکان کنترل، مانیتورینگ فضـاي ورزش، فعـال و یـا غیـر      -

راه انـدازي سـونا و   : واحد مانندفعال کردن نقاط کنترلی از داخل 
 [1].جکوزي قبل از مراجعت به فضاي ورزشی

با توجه به توضـیحات داده شـده ؛ مشـاهده مـی شـود کـه       
اینگونه سیستم هاي هوشمند حتـی بـراي جزیـی تـرین کـار در      

مطالعه، رفت و برگشت از درب ورودي و غیره نیـز  : منزل از قبیل
ن در صـورتیکه بتـوان فرهنـگ    بنـابرای . تدابیري را اندیشـیده انـد  

ایجاد چنین ساختمان هایی را بین مردم ایران بـه وجـود آورد تـا    

. حد بسیار زیـادي در مصـرف انـرزي صـرفه جـویی شـده اسـت       
گذشته از موضوع مصرف انرژي ، با ایجـاد ایـن طـرح، عـالوه بـر      
اینکه ساختمان ها از نماي زیباتر و بهتري برخوردار خواهند بود ؛ 

و یکپارچگی بین عناصر مختلـف سـاختمان و در یـک     باعث نظم
کلمه آسایش و راحتی و امنیـت سـاکنان آن سـاختمان خواهنـد     

  .شد

 گیري نتیجه - 6

امروزه یکی از مهمترین نکاتی که در ساختمان ها اعم از 
مسکونی، تجاري، بیمارستان ها، هتل ها و غیره در نظر گرفته 

در ایران با  .است می شود ؛ مسیله بهینه سازي مصرف انرژي 
توجه به اهمیت صرف جویی در مصرف انرژي ، که در سالیان 
اخیر به علت رشد فزاینده استفاده از سوخت هاي فسیلی ، 
محدود بودن منابع و همچنین قیمت رو به رشد آنها ، بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته است ؛ استفاده از سیستم هاي مدیریت و 

ه میزان قابل توجهی کل مصرف هوشمندسازي ساختمان ها ب
انرژي را کاهش می دهد و شرایط آسایش و ایمنی را نیز به طور 

بنابراین این مقاله سعی بر گشودن باب  .مطلوبی فراهم می سازد 
تاثیر شبکه هوشمند با استفاده از شبکه هاي حسگر بیسیم در 
اتوماسیون خانگی، سیستم هاي مدیریت انرژي، کلیدهاي 

ف انرژي رکتریکی در ساختمان جهت بهینه سازي مصهوشمند ال
داشته و اهمیت آنچه را که تا کنون نادیده گرفته شده است را 

در صورت اعمال  [8]. تنها با اشاراتی مختصر ذکر نموده است 
نکات مطرح شده توسط طراحان به ساکنین ساختمان هاي 
مسکونی و غیر مسکونی، به راحتی می توان از یک سو ضمن 

ناشی از مصرف انرژي هایی که از سوخت هاي  کاهش آلودگی
فسیلی تامین می گردد و خطر جدي براي سالمت روحی و 
جسمی جامعه ایجاد کرده است ؛ و نیز کاهش هزینه هاي اضافی 
، می توان با استفاده از تکنولوژي هاي نوین الکترونیکی و 

پیش طراحی شبکه هوشمند در جهت بهینه سازي مصرف انرژي 
بزرگترین موضوع در این مورد فرهنگ ایجاد این چنین  .رویم

که راه حل این موضوع این  استساختمان ها و منازلی بین مردم 
است که دولت اطالع رسانی کافی از مزایاي اینگونه سیستم ها را 
داشته باشد و در این راستا کمک هاي مالی را نیز براي برپایی 

م دهد به امید اینکه بتوان این فرهنگ این گونه ساختمان ها انجا
را بین تمام مردم ایجاد نمود و کشور را به سمت سازندگی و بی 

  .  نیازي و تکامل پیش برد 
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