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  پيشگفتار

  

مدير يك براي مثال ي زندگي و كار استقبال نكند؟ ها جويي در هزينه  كه از صرفهشناسيد  را ميكسيآيا 

تواند اين هزينه را در جهت توسعه   مي،ي مصرفي ساختمان شركت كاهش يابدها داند كه اگر هزينه شركت مي

 به معناي سوددهي ،ي شركتها عه فعاليتداند كه توس مي و هر كارمندي هم ؛ بكار گيردشركتهاي  فعاليت

 ، مسلماًباشد در دنياي امروز كه عصر انفجار اطالعات مي. باشد  ميو در نهايت رفاه بيشتر كاركنانآن بيشتر 

فرض كنيد مدير . باشد  داشته امكان پردازش اطالعات رااطالعات بيشترضمن دانستن   كهتر است كسي موفق

اگر او بخواهد اطالعات دقيقي از وضعيت ساختمان و . كند يت استفاده ميشركتي از روشهاي سنتي مدير

ظارت داشته تا هم بركار كارمندان ن باشد ملزم به بكارگيري نيروي انساني مي ،آوري نمايد جمعكاركنان شركت 

. مايندسوزي يا خرابي تجهيزات، تصميمات مناسبي اخذ ن  شرايط بحراني مثل آتشروزباشند، و هم در هنگام ب

در يك شركت بزرگ، تعداد زيادي از اين افراد مورد نياز براي مثال  . مشخص استمشكالت اين روش كامالً

اين ناظران  و ضمن اينكه اصوالً انسان جايزالخطا است كند است كه خود هزينه بااليي را بر شركت تحميل مي

به نظر . د مزاياي اين روش را هم فراموش نمود البته نبايناپذيري داشته باشند هم ممكن است اشتباهات جبران

 همان قدرت تصميم گيري و خالقيت   استفاده از نيروي انساني در مديريت ساختمان،نسحرسد كه مهمترين  مي

  .باشد ميانسان 

مشاركت انسان و ه اصول آن برپايه  ك- مزاياي استفاده از روشهاي نوين مديريت ساختمان،در مقابل

شود و در  مي يك ماشين هيچگاه خسته ن.باشد  نيز غيرقابل انكار مي،-بنا نهاده شده است ) يوناتوماس(ماشين 

گيري و تشخيص  معني است ضمن اينكه دقت ماشين در اندازه نتيجه امكان اشتباه در اثر خستگي براي آن بي

 و توجه  آنريزي دقيق برنامهاين هم با البته در عوض قدرت خالقيت ندارد كه اما . وضعيت نيز بسيار باال است

ي ها بنابراين همانطور كه روشهاي خودكار ماشيني در بسياري از عرصه. باشد ميبه تمام جزييات قابل حل 

ي مديريتي ساختمان نيز ها توان از ورود اين روشها در سيستم ميرسد ن به نظر ميزندگي انسان نفوذ كرده، 

  .جلوگيري نمود

  

در جهت  BMS (Building Management Systems) يا ت ساختمانيري مديها ستميعملکرد س

در  انهيارتباطات و را آوري فن يري و بکارگينه از تکنولوژيساختمان واستفاده بهبرداري از   بهرهيها نهيکاهش هز



ر د ها ستمين سيا يريبکارگ  ازي ناشيها ييکه صرفه جويداشت بطور   را در بر خواهدي انرژييجو  صرفه،مجموع

 ي کنترل هوشمند دارايستمهايس. شود  ميگذاري اوليه  سرمايهيها نهيموجب جبران هز يمدت زمان کوتاه

بهره  ن در هنگاميهمچن.  مختلف منطبق نموديازهاي آنها را با نيتوان براحت ي خواهند بود که مييانعطاف باال

 و کاهش ي انرژيها نهيو کاهش هز هترب ي راهبريبرا ينه سازيبه و رييتغ اتيعمل توان يم يبراحت يبردار

  .  را انجام داد يراتي تعميها نهيهز

BMSها فوايد آن را  ها و شركت است و مديران و مشاوران سازمان  در ايران نيز مدتي است شناخته شده

هاي   به بحث و بررسي مفاهيم و ابعاد مختلف سيستمبهمين دليل و در اين راستا. اند خوبي درك نموده هب

  .پردازيم  ميBMSمديريت ساختمان 

، " اطالعاتآوري فنمفاهيم كلي " با موضوعات  كه-  اطالعاتآوري فننشريه قبلي  ۹اين نشريه در ادامه 

بازاريابي "، "سيم تجارت بي"، "امنيت در تجارت الكترونيكي"، "تجارت الكترونيك"، " اطالعاتآوري فنمديريت "

 كه ،اند  شدهتهيه )"بخش دوم(آموزش الكترونيكي "و " آموزش الكترونيكي"، "كيشهرداري الكتروني"، "الكترونيكي

شهر   از گروه مهندسين مشاور رهITپردا كه يكي از مشاورين متخصص در زمينه  با همت مهندسين مشاور ره

ئي آشنااميد است اين مجموعه بتواند . گردد منتشر ميهاي مديريت ساختمان  سيستم"وضوع  با مباشد، مي

  .قرار دهدمحترم خوانندگان  در اختيار اي در اين زمينه مقدماتي و اطالعات پايه

  

  سعيد شهيدي

  مدير بخش تحقيق و توسعه
  

 



  مقدمه

هايي كه براي اين منظور ساخته  امروزه بدليل نياز روزافزون سازمانها و شركتها به فضاي كاري، ساختمان

زماندهي و ا س شود كه اوالً اين مساله باعث مي. باشند تر از سالهاي قبل مي شوند، بسيار بزرگتر و پيچيده مي

ال هاي انجام گرفته در ساختمان، احتم ن حجم فعاليتتر گردد، و ثانياً به علت باالرفت مديريت ساختمان مشكل

  .شودبروز رخدادهاي نامطلوب بيشتر 

هاي مديريت ساختمان  براي رفع مشكالت مذكور و تسهيل در مديريت و كنترل ساختمانها، سيستم

(BMS) Building Management System افزار و  ها، تركيبي از سخت اين سيستم. اند  ابداع گرديده

بعالوه اين . باشند شرايط بحراني ميدر گيري  كمك به تصميم و  ساختمانوضعيتافزارهاي الزم براي كنترل  نرم

  .ها نيز بسيار مؤثر هستند سازي مصرف انرژي، در كاهش هزينه ها، بدليل بهينه سيستم

  : عبارتند ازBMSبرخي از مزاياي ديگر 

 ،عكس العمل بهتر و سريعتر در شرايط بحراني •

 ،انعطاف پذيري در برنامه ريزي براي برطرف كردن نيازهاي ساختمان •

 روال كنترل بر ساختمان ساده و ، توابع برنامه ريزي شده كامپيوتري اساسهمه اعمال برانجام به دليل  •

 ،در عين حال بسيار دقيق است

زم براي نظارت بدليل نمايش تمامي اطالعات الزم به صورت گرافيكي برروي نمايشگرها، مدت زمان ال •

 ،يابد هاي مختلف كاهش مي بر بخش

 ،يابد بدليل متمركز بودن مديريت و برنامه ريزي با در نظر گرفتن همه جوانب، مصرف انرژي كاهش مي •

 ،به حداقل رساندن نيروي انساني جهت كنترل •

 ،داشتن يك كنترل ايمني دائم •

 ،برقراري امنيت در ساختمان •

 .هاي آن با توجه به كاربريتنظيم شرايط محيطي ساختمان  •

 ي اطالعات مديريت ساختمانها سازي سيستم مسائل تئوريك الزم براي پياده ها و در اين نشريه، زيرساخت

  . اند ها و عملكردهاي آنها مورد بررسي قرار گرفته و ويژگيمطرح شده 

  

      پردا مهندسين مشاور ره
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  تعاريف  اوليه
اصطالحات  مطرح شده است و به طبع هر دانشي  بعنوان يك دانشBMS  قرن است كهنيمحدود 

هاي آشنايي با هر دانشي، درك مفاهيم و اصطالحات  از آنجا كه يكي از بهترين روش. به خود را داردمخصوص 

  : آشنا شويمBMS بجاست كه در ابتدا با تعدادي ار تعاريف اوليه علم  باشد، اوليه آن علم مي

 :BCS (Building Control System) كنترل ساختمان سيستم •

   تجهيزات ساختمان را برعهده دارد، وها  و امنيت محيط سيستمي كه وظيفه كنترل آسايش

 :BMCS (Building & Management Control System)سيستم كنترل و مديريت ساختمان •

  باشد،  ميBCS و BMS از تلفيقي

 :(Building Automation & Control Network Protocol)شبكه كنترل و اتوماسيون ساختمان •

 BACnet Protocolي براي ــــل ارتباطــــتك يك پروBMCSنمن مهندسيـــط انجــــ كه توس  

   دهــــــــحــــــــــاالت متـــايبوع ـــــــــــويه مطــــــــرمايش و تهــــ، س شــــــ گرماي

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers)  ارائه

  ،است  هشد

 :ي ارتباطيها وتكلپر •

 بين پردازشگرها را تعيين  (Messages)يها كه فرمت و محتويات پيامهستند   قراردادهااي از مجموعه •

  ،دنكن مي

 :  (Dynamic Display Data)ي نمايشي پوياها داده •

 ، كه بايد در فواصل زماني معينهستندي مختلف ها اطالعاتي مثل دما يا ميزان روشنايي محيط •

  شود، ورت خودكار يا دستي انجام ميسازي اطالعات به ص بهنگام. شوند  شده و نمايش دادههنگام هب

 : EMS (Energy Management System)سيستم مديريت انرژي •

 HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) سيستمي كه كاركرد، درجه حرارت و پردازش دستگاه •

  ، امروزي وجود داردBMSافزارهاي   و در نرمسازد ميبهينه  رادر يك ساختمان 

 :مراتبي ساختار سلسله •

اند كه هر  رفتهر گيي قراها  در در سطوح يا اليهها كننده كنترل و ها كه در آن پردازشگراست سيستمي 

 شامل اين موارد ،بندي معمول يك اليه. اي براي دسترسي و پردازش اطالعات دارد اليه محدوده



٢ 

 سيستمي و اليه هاي كننده كنترلگرهاي سطح مديريت، پردازشگرهاي سطح عمليات، پردازش: باشد مي

  . كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهند گرفتي محليها كننده كنترل

 

  (BMS)  ساختمانسازي سيستم مديريت طراحي و پياده

  :باشد  ميي زيرها بخش مديريت يک ساختمان شامل •

   ،(Facility Management) سيسات و تجهيزاتأتمديريت  •

  ،(Service Management) خدماتمديريت  •

  .(Security Management) مديريت امنيت •

ترتيب توضيح داده ه سازي مديريت ساختمان هستند، كه ب  هايي براي بهينه مجموعه هر كدام از آنها داراي زير

  .اند شده

  

  (Facility Management) سيسات و تجهيزاتأتمديريت 

  :باشد كه به شرح زير هستند هايي مي مجموعه ود شامل زيراين قسمت خ

 يا لغو شود، بايد زير نظر اين قسمت قراردادي منعقداگر در ساختمان : ها و مستندسازي مديريت قرارداد •

 موجود در ساختمان، تائيد اين قسمت مورد نياز تجهيزاتهمچنين براي مستندسازي . انجام گيرد

  ،باشد مي

 ساختمان و انبارها زير نظر اين قسمت قرار دارد و تجهيزاتها و همچنين  اييدار: ها يياانبار و دار •

 ،هرگونه تغيير در آنها بايد تحت نظر اين مجموعه انجام گيرد

گيرد  اي در كجا بايد قرار  كه هر وسيلهشود  تعيين ميمجموعه اين  در: ساختمانداخليي مديريت فضا •

 ،شود  با تاييد اين بخش انجامبايد ،و هر جابجايي در ساختمان

برقراري ارتباط بين قسمتهاي داخل ساختمان و :  و پيمانكارانارائه كنندگان خدماتمديريت ارتباط با  •

 ،باشد ميبه عهده اين بخش و پيمانكاران  ارائه كنندگان خدمات

 نوع فعاليت برخي: GIS (Geographic Information System) سيستم اطالعات جغرافيايي •

ست كه محيط كاري آنها  ااي گونه هاي عمراني و اكتشاف و استخراج نفت، به ها مانند شركت سازمان



٣ 

توان براي رديابي افرادي كه در   ميGISاز سيستم . دنممكن است در مناطق دورافتاده قرار گرقته باش

 ،كنند، استفاده نمود اين مناطق فعاليت مي

در كه موظف است اين قسمت ):  ثبت گزارشها واي بازديد دوره ،تعميرات(تعمير و نگهداري ساختمان  •

اينكه كدام بر قسمتهاي ساختمان سركشي كرده و گزارشي مبني  مي به تمافواصل زماني خاص،

 تهيه ،دارد و يا براي كدام قسمت بايد وسايلي خريداري شود... قسمتها احتياج به تعمير، بازسازي و 

 س اين گزارش انجام گيرد،زم براسا الاقداماتنمايد تا 

 مثالً. شود زير نظر اين قسمت انجام مياشياء در ساختمان، هر گونه نقل و انتقال : مديريت نقل و انتقال •

و شده  بوسيله اين قسمت تائيد گردد بخواهد از انبار ساختمان به خارج از ساختمان منتقل كاالئياگر 

 ،يابد انتقال مي

و تحت نظارت اين هاي ساختمان بايد با تاييد  اي مورد نياز افراد يا گروهه تمام آموزش: مديريت آموزش •

 بخش انجام گيرد،

 .اين قسمت ناظر بر نظافت ساختمان است:  نظافتمديريت •

  

  (Service Management) خدماتمديريت 

  :هاي اين بخش عبارتند از زيرمجموعه

برعهده اين بخش خارجي ساختمان سازماندهي ارتباطات داخلي و مسئوليت : مديريت ارتباطات •

  باشد، مي

توان ورود و خروج افراد را به ساختمان كنترل و  از اين طريق مي): كنترل ورود و خروج(رديابي افراد  •

 ،رديابي كرد

شود و همچنين  اطالعات مربوط به پرسنل داخل سازمان در اين قسمت نگهداري مي: سيستم پرسنلي •

  ،شود يد ميي در اينجا كنترل و تا نيزهال مربوط به امور مالي آنئمسا

 .باشد  برعهده اين قسمت ميتعمير و بازسازي تجهيزات مانندكليه خدمات فني ساختمان : خدمات فني •

توانند مرسوالت خود را به اين   افراد داخل ساختمان مي،براي راحتي كار: ارسال و دريافت مرسوالت •

 رسيده از  همچنين تمام مرسوالت.مورد نظر ارسال نمايدمقصد  را به قسمت داده و اين قسمت آنها

 ،گردد مي توزيع بين صاحبانشان سپس و دهش  به اين قسمت آورده،تشكيالتخارج 
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كنترل خطوط شبكه،  (براي كنترل دسترسي افراد به اينترنتاين قسمت : مديريت دسترسي به اينترنت •

 ،شوند  انجامبهينه امور بصورتا تدر نظر گرفته شده ، ...) ون دسترسيزما كاربران،

 . به وبدسترسي •

  

  (Security Management)مديريت امنيت 

  :باشد ميزير  يها  بخششامل

 در ساختمان استفاده كرد و تمام IP Cameraتوان از   ميي كنترلاعمال چنينبراي : كنترل تصويري •

  كند، نيت ساختمان كمك ميامباال رفتن كار به اين كه ساختمان و افراد آن را زير نظر داشت 

يكي از راههاي باال بردن امنيت ساختمان، كنترل ورود و خروج افراد به ساختمان : كنترل ورود و خروج •

  ،يا از آن است

آوري اطالعاتي از تعداد ميهماناني كه در ساختمان وجود دارند و دعوت   جمع:همانيثبت ورود و خروج م •

  ،كنندگان آنها

 حرارت و حريق در برابر  كهشود ميه هايي كار گذاشت در تمام ساختمان دستگاه : حريقاعالمسيستم  •

يا اينكه مقدار دود در از حد تعيين شده براي دستگاه باالتر رود،  اگر دماي محيط مثالً .هستندحساس 

 ،دهد  مياخطارآن قسمت بيشتر از حد معمول شود، اين دستگاه 

اگر در . رود  گاز در ساختمان به كار ميتم براي جلوگيري از نشاين سيست: سيستم هشدار در مورد گاز •

 ،شوند ميفعال ها حسگر اين ، كرده باشدتجايي از ساختمان گاز نش

 .سيستم هشدار آب گرفتگي •

 
  اداره ساختمان

 با دريافت و پردازش ميزان نور هايي قرار داد كه توان وسايل و دستگاه در ساختمان مي: كنترل نور •

يا  بسته نور را يها يچهردها در صورت لزوم  اين دستگاه.  را تنظيم نمايندآنبه صورت خودكار  ساختمان

  ،نمايند  منابع نوراني ساختمان را روشن ميباشدكه نور كم  مي كنند و يا بطور خودكار هنگا مي باز

ها، از جمله  رب، مثالً محل فعلي كابين و باز يا بسته بودن دنحوه كاركرد آسانسور: كنترل آسانسور •

  گيرند،  كه تحت كنترل اين بخش قرار ميمواردي است
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هاي مخصوصي استفاده كرد كه در  توان از دستگاه براي تهويه هوا نيز مانند نور مي: كنترل تهويه هوا •

  ، كنندبسته يا بازهاي مخصوص را  صورت لزوم دريچه

  ،شود  نور و هوا كنترل ميمشابه حسگرهاي: كنترل گرما •

  .ل دودكنتر •

 BMSي سخت افزاري ها اليه

 (Management-level processor)پردازنده اليه مديريت 

تواند به  مياين سيستم . رود ميآوري، ذخيره و پردازش اطالعات بكار   است كه براي جمعرايانه يك معموالً

  .ه باشد دسترسي داشتتر پايينهاي  تمام قسمتهاي اليه

  

  (Operation-level processor)پردازنده اليه عملياتي 

توان گفت  مي در واقع .كند ميكنترل   راتر پاييناليه   كه با توجه به دستورات اليه باالتر،است  رايانهيك 

كند كه براي انجام اين  ميشود و اين اليه تعيين   دهند كه چه عملي بايد انجام ميهاي باالتر تشخيص  كه اليه

  .نحوي بايد فعال شوند و به چه هايي دستگاه چه  عمل،

  

  (System-level controller)هاي اليه سيستم  كنترل كننده

 شامل د و معموالًنكن مي تجهيزات ساختمان را كنترل هستند،ريزپردازنده يك داراي كه  ها كننده كنترل اين

 قابليت ها  نندهك كنترلممكن است برخي از اين . ي كنترلي هستندها  از برنامهمجموعهخروجي و يك /يك ورودي

هاي اولية اطالعات   پردازشها كنترل كننده، BMSدر يك سيستم . مديريت بيش از يك دستگاه را داشته باشند

  .دهند ميهاي باالتر انجام  را براي اليه

  

 (Zone-level controller) اي منطقه كنترل كننده

دريافت به يك وسيله يا محيط را حسگري است شامل يك ريزپردازنده كه فقط اطالعات مربوط  عموماً

 .باشد ميين اليه كنترل تر پايين و كند مي
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يها كنترل كننده  
 سطح سیستمي

      
   BMS سلسله مراتب ساختار كنترل در  

  عملكرد سيستم

ي سطح باالتر را ها حدي خودمختاري دارد و اطالعات الزم براي پردازنده  تاBMCSهريك از سطوح 

) اي منطقهي ها كننده كنترل(ين اليه تر پايينآوري و پردازش اطالعات، از  اين پروسه جمع. يدنما ميآوري  جمع

  .يابد ميآغاز شده و تا باالترين سطح ادامه 

  
  اي منطقه يها كننده كنترلعملكرد 

ات باشد تا بتواند اطالع مي و ارتباط با عملگرها ها آوري اطالعات از حسگر مهمترين وظيفه اين سطح، جمع

  .ي باالتر تهيه نمايدها اوليه را براي پردازنده

  

  يي اليه سيستمها كننده كنترلعملكرد 

 ،دهد و در مقايسه با آن ميي محلي انجام ها كننده كنترلتري نسبت به  ي پيشرفتهها اين اليه پردازش

 را برعهده DDC (Direct Digital Control) مديريت چندين  اليه سيستمي،. خودمختاري بيشتري هم دارد

انواع .  را كنترل نمايد سيستم تهويه مطبوعتواند عملكرد  ميچيده، پيي ها و با انجام يك سري پردازش دارد

  ي امنيتي،ها سيستمي اعالم حريق، ها سيستم قادر به نمايش وضعيت  ي اليه سيستمي،ها كننده كنترلديگري از 

توانند نحوه ورود و خروج افراد را بوسيله  مي حتي ها كننده كنترلاين . باشند ميي نور ساختمان ها كننده كنترلو يا 

  .خوان كنترل نمايند دستگاههاي كارت

T 

 

 حسگر

 عملگر

 كامپیوتر

جانبي دستگاههاي   

 كامپیوتر

جانبي دستگاههاي   
 كامپیوتر

جانبي دستگاههاي  

 به حسگرها 
 و عملگرها

هاي پردازنده  
 سطح مديريت

هاي پردازنده  
 سطح عملياتي

  سطح محليهاي  كنترل كننده
 و وحسگرهاي هوشمند

 عملگرها
(MC=Micro Controller) 

MC MC MC MC MC MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 
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  عملكرد سطح عملياتي

ساختماني مانند مديريت   ي درونها برخي فعاليت .باشد مي BMCSاين اليه، سومين سطح در ساختار 

ست  ااي گونه افزار مورد نياز اين اليه به افزار و نرم سخت. ايندنم مييك ارتباط روزانه با اين اليه برقرار   پرسنل،

 نه براي ارتباط با دستگاههاي مكانيكي مانند  و براي برقراري ارتباط با كاربر درنظر گرفته شده استكه اصوالً

) ارافز افزار و نرم سخت( حال به بررسي اين دو بخش كلي سطح عملياتي .اي منطقهي اليه ها كننده كنترل

 :پردازيم مي

 
 افزار سخت

افزارهاي مورد استفاده توسط   بايد ظرفيت و حافظه الزم براي تمامي ارتباطات و نرم پردازشگرهاي اين اليه،

  :شود مي با مشخصات زير براي آن درنظر گرفته رايانه يك معموالًبه همين دليل . كاربران را داشته باشد

 ،اي با قدرت باال پردازنده •

 ،ي ديگرها وس يا وروديا مكيبورد، •

 ،نمايشگر با وضوح باال •

 ،مناسب (RAM)رم  •

 ،(Hard Disk) هارد ديسك •

 ،Drive) (Floppyفالپي درايو  •

 ،ي مورد نيازها  پورتانواع •

 ، (…, fax-modem, LAN)شبكه محليفكس مودم، :  مانندي ارتباطيها برد •

 .)حداقل يك عدد (اپگرچ •

  

 افزار نرم

دهد،  پذير ساخته و خروجي اطالعات را نمايش مي  تعامل كاربر با سيستم را امكان،رافزا همانطور كه سخت

 برخي از .ي خروجي چگونه باشدها كند كه اين تعامل به چه صورت انجام شود و فرمت داده ميافزار مشخص   نرم

  :افزارها عبارتند از اين نرم
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  ارتباطيافزار نرم •

عملكرد . باشد ميه پردازشگرهاي اليه محلي و سيستمي در ارتباط افزار با هم در اليه عملياتي، نرم

  :ارتباطي شامل اين موارد است

  هشداردريافت(Alarm)ي بازگشت به حالت عاديها  و گزارش، 

 ها  و مقادير در پروسهها دريافت وضعيت، 

 ها به ساير دستگاهها از طريق هشداري عمومي و گزارش ها انتقال داده

 ، ETHERNETشبكه

 ها ارسال پيام درخواست براي نمايش داده، 

 ها ارسال پيام درخواست براي گزارش داده، 

 Upload و Downloadافزارهاي كنترلي  نرم، 

 ي ديجيتال و آنالوگها صدور فرمان، 

  با توجه به ها كننده كنترلخواندن و نوشتن اطالعات مربوط به بانكهاي اطالعاتي 

 ، ديگرموارد زمان و ،محدوديتها

 ي پردازشگرهاي سطح كنترليها ارد يا ويرايش نمودن برنامهو، 

 ي پردازشگرهاي سطح محليها پيكربندي يا ويرايش نمودن برنامه. 

 
 (Server)دهنده سرويس •

 يكي از آنها به عنوان بانك معموالًشود،  ميوقتي كه از سطوح مديريتي و عملياتي متفاوتي استفاده 

دهد در نهايت  ميتغييراتي كه هر پردازشگر روي اطالعات انجام . دشو مياطالعات سرور درنظر گرفته 

و معموالً در دهد  ميافزاري انجام  سرور يك سري عمليات نرم. گردد ميدر اين بانك اطالعاتي ذخيره 

  . با قدرت پردازش باال نصب شده استLANيك رايانه متصل به شبكه 

  يامنيتسيستم  •

نمايد و قادر است محدوده دسترسي كاربران  مي جلوگيري مجازغيري ها سيستم امنيتي از دسترسي

 را كنترل تر پايينتوانند محدوده دسترسي كاربران سطح  مي  كاربران سطح باال،. مختلف را كنترل نمايد

اگر در يك فاصله زماني معين فعاليتي از طرف كاربر مشاهده نشد، سيستم بصورت خودكار او را . نمايند

Signed-off كند مي ثبت  راها  و تمامي ورود و خروجودهنم .  
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  مواقع بحرانييها پردازش

شود، پردازشگرهاي اليه عملياتي،  مي دريافت ها كننده كنترل از جانب يكي از هشداريهنگامي كه 

  :دهند مي را به صورت زير انجام آن هشداري اوليه براي شناسايي ها پردازش

 ،باشد يا خير ميرا دريافت كرده مربوط آنبه پردازشگري كه  هشدار اينكه آيا محل ارسال تعيين •

 ،LANبه سرور به منظور انجام عمل بايگاني و به بقيه پردازشگرهاي  هشدارانتقال  •

 :معتبر بود آنگاه هشدار اگر •

  آننمايش فوري، 

  بوسيله چاپگر مربوطه هشدارچاپ پيغام، 

 ثبت تاريخ و ساعت، 

 رفته تاكنونتهيه گزارش از اقدامات انجام گ، 

 تعيين نوع پيغام صوتي، 

 ،بدون صوت §

 ،به صورت ممتد براي يك مدت زمان مشخص §

 ،بيپ منقطع سريع، نرمال يا كند §

 نمايش گرافيكي اتوماسيون، 

  آماده كردن يك سري كليدهاي عملياتي درصورت درخواست كاربري كه با محيط گرافيكي

 ،كند ميكار 

 . در صفحه نمايش گرافيكيروي نقشهتعيين موقعيت خطر  •

 

  ها گزارش

  . داراي سيستم گزارش دهي بسيار كامل و متنوعي باشدبايد  (BMS)  سيستم مديريت ساختمانافزار نرم

  : عبارتند ازها برخي از اين گزارش

 ،اي از وضعيت دما و رطوبت ساختمان ي دورهها گزارش •

 ،خالصه گزارش تمامي نقاط تحت كنترل •

 ، يك دستگاه، مستقل از ارتباط آن با دستگاههاي ديگريها تهيه گزارش از فعاليت •

 .كننده كنترلصه وضعيت الخ •
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ك ساختمان توان در ي را نمي" سيستم مديريت ساختمان "رسد كه   به مطالب مطرح شده، نظر ميتوجهبا 

د، نياز به  به بيان ديگر، ساختماني كه قرار است در آن سيستم مديريت نوين اعمال شو.سازي كرد معمولي پياده

اي از مفاهيم و  در ادامه چكيده. شود مطرح مي" ساختمان هوشمند" به همين دليل مبحث  وتجهيزات خاصي دارد

  . مورد بررسي قرار گرفته است"هاي هوشمند ساختمان"هاي  ويژگي

 

   (Intelligent Buildings)مندـي هوشها ساختمان

  تعريف ساختمان هوشمند

تواند به   كه مي،، ساختماني است مجهز به يك زير ساختار ارتباطي قوي (IB)بطور كلي ساختمان هوشمند

العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنين   عكس،هاي متغير محيط صورت مستمر نسبت به وضعيت

  .نمايندثرتري استفاده ؤ كه از منابع موجود به صورت مدهد اجازه ميبه ساكنين ساختمان 

 زيادي را براي انواع مشاغل و ساكنان ايجاد رهاي سربا  هزينهجاري يك ساختمان معموالًي ها هزينه

 در دنيا به ها سازمان از بسياريبعالوه، . اي را ايفا كند دهي نقش عمده تواند در سود كند و همين موضوع مي مي

از آنجا كه منافع . اند آورده  چه بهتر كردن محيطهاي كاري و زندگي خود روي جويي در مصرف انرژي و هر صرفه

ي ها شركتباشد، بكارگيري آن حتي در  استفاده از مديريت صحيح ساختمان، كامالً واضح و قابل لمس مي

  .است هكوچك نيز رواج يافت

. ه استمطرح گرديد  ميي هوشمند در محافل عموها ساختمانمدت زيادي نيست كه بحث درباره موضوع 

متحده درباره يك    چگونه ساختماني است؟ تعريفي كه در اياالت،ن هوشمندحال ببينيم كه يك ساختما

با هزينه نگهداري كم و   استيك ساختمان هوشمند ساختماني«: شود چنين است ساختمان هوشمند عنوان مي

 ر، ساختاي اطالعاتيها سيستمبوسيله يكپارچه كردن چهار عنصر اصلي يعني ها  ضريب امنيت باال كه اين ويژگي

  ».گردند ساختمان حاصل مي مديريت  وخدمات، فيزيكي و تجهيزات

 ها سيستماين . نمايد ي كنترلي هوشمند ارائه ميها سيستميك ساختمان هوشمند اين مزايا را از طريق 

  :عبارتند از

 ،(HVAC)  تهويه مطبوع ساختمانسيستم •

  ، (Fire safety) حريق و مقابله با آناعالم •

  ،(Security)امنيت ساختمان  •
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 .(Energy/lighting management) كنترل انرژي و نور مديريت •

 (BMS)ي اطالع رساني ساختمان در قالب يك سيستم مديريت مركزي ساختمانها سيستممجموعه 

  .نمايند مي گرديده و مديريت ساختمان را در نگهداري از آن كمك متمركز

 
  مزاياي يك ساختمان هوشمند

 تعويض ،(Heating)يي مانند گرمايشها سيستم نمودن خودكارمند از طريق  يك ساختمان هوشمزاياي

ي امنيتي و مديريت ها سيستمنشاني،  ، سيستم اعالم حريق و آتش (AC)، و تهويه مطبوع (Ventilation) هوا

 سيستم .سوزي رخ دهد آتشبطور مثال، در نظر بگيريد كه در يك ساختمان . آيد انرژي و روشنايي بوجود مي

 و مردم شدهها باز   قفل كليه دربدر نتيجهكند و   ارتباط برقرار ميايمنيسيستم  اببصورت خودكار اعالم حريق 

 نيز ارتباطي خودكار سيستم تهويه مطبوع با ايمنيسيستم ضمناً  .توانند به راحتي از محل حريق دور شوند مي

 يك ساختمان هوشمند ، عالوه بر اين.شود د ميبرقرار كرده و از اين طريق هواي سالم جايگزين هواي دودآلو

 :آورد  به ارمغان ميها ساختمانمزاياي زير را نيز براي صاحبان اين نوع 

 ،هكشي ساختمان براي نيازهاي حال و آيند سازي يكپارچه سيستم كابل پياده •

 ،) كابل فيبر نوريمثال (كشي استاندارد محيط كابل •

  ،مديريت متمركز كل سيستم •

   ، حرارت مركزيتأسيسات در مصرف ييجو صرفه •

  ،ي در مصرف برقيجو صرفه •

  ،ي آتي و پراكندهها كشي ي در هزينه كابليجو صرفه •

  ، ساختمانارائه خدماتباالرفتن كيفيت  •

  . بصورت شارژ خدماتيگذاران اصلي ساختمان  سرمايهدرآمد برايايجاد  •

  
 سازي مصرف انرژي و بهينه مديريت ساختمان هوشمند

هاي ساخت   فقط هزينه راهاي واقعي يك ساختمان  كه هزينهاين استاصول ساختمان هوشمند يكي از 

ساختمان هوشمند . را نيز اضافه كردو نگهداري  تعميرات ، هاي راهبري  بلكه بايد به آنها هزينه،نبايد تصور نمود

 .دهد كاهش ميمديريت  مخابرات و سيستم ة را بوسيله كنترل اتوماتيك و يكپارچها اين هزينه  ميتما
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 جدول مقايسه اتالف انرژي

باشد كه هردو به  ، مربوط به دو ساختمان مي۲۰۰۰ تا ۱۹۹۶هاي  اين جدول مقايسه اتالف انرژي در سال

به اين صورت . باشد تفاوت آنها در نحوه مديريت انرژي و مساحت آنها مي. موازات هم طراحي و ساخته شده اند

هاي سنتي ساخته   مترمربع و برپايه روش۲۴۲۷۵در زميني به مساحت  ناميم،  مي ۱را شمارهساختماني كه ما آنكه 

 مترمربع، طراحي و ۵۴۹۷۰هاي نوين مديريت انرژي و با مساحتي در حدود   برپايه روش)۲شماره (شده و ديگري

  . اجرا شده است

  انرژي الكتريكي 
 )ژولكيلو(

  حرارت
 )ژولكيلو(

  گاز طبيعي
 )ژولكيلو(

مع كل اتالف ج
 )ژولكيلو(انرژي

  ساختمان

 سال
 ۲شماره ۱شماره ۲شماره ۱شماره ۲شماره ۱شماره ۲شماره ۱شماره

 ۲۹۵۱۹ ۳۱۱۲۳ ۱۲۴۰۱ ۱۳۰۷۵ محاسبه نشده محاسبه نشده ۱۷۱۱۷ ۱۸۰۴۸ ۱۹۹۶

۱۹۹۷ ۲۵۰۶ ۲۳۷۶۸ ۱۲۶۱۹ ۱۱۹۶۹ ۱۳۲۲۲ ۱۳۰۰۶ ۳۷۶۷۹ ۳۵۷۳۶ 

۱۹۹۸ ۲۵۰۱۱ ۲۳۷۲۲ ۹۱۲۰ ۸۶۵۰ ۱۳۱۷۱ ۱۲۷۵۴ ۳۴۱۳۱ ۳۲۳۷۱ 

۱۹۹۹ ۲۶۶۰۲ ۲۵۲۳۱ ۱۱۶۰۳ ۱۱۰۰۵ ۱۳۳۴۰ ۱۳۲۳۳ ۳۸۲۰۵ ۳۶۲۳۶ 

۲۰۰۰ ۲۶۵۷۰ ۲۵۲۰۰ ۱۲۶۳۷ ۱۱۹۸۶ ۱۴۶۵۷ ۱۴۱۴۳ ۳۹۲۰۷ ۳۷۱۸۶ 

، تقريباً )با مساحتي به اندازه دوبرابر ساختمان قديمي (۲شمارهشود كه مصرف انرژي ساختمان  مالحظه مي

  .شدبا  مي۱شمارهمعادل با مصرف انرژي ساختمان 

     
  نيازهاي پروژه

و همچنين نحوه كي زيادي صورت گرفته  تغييرات فرهنگي و تكنولوژيكهيكم  و در ابتداي قرن بيست

 تغيير كرده  صنعتي و حتي مسكوني،مردم در مورد محيط كاري و زندگي خود، چه در بخش تجارينگرش 

ي ها سيستم. وجود دارد  ،ن در آن تجربه كرد حداقل هزينه را بتوابا، نياز به محيطي كه حداكثر استفاده است

  :كه برخي از آنها عبارتند ازشوند  گرفته مي مختلفي كه در يك ساختمان هوشمند بكار

  ، در مصرف انرژيجويي صرفهمديريت و سيستم  •

  ،(Life safety)ي ايمني ها سيستم •

  ،(Communication systems) ي مخابراتيها سيستم •
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 .ل كار محاتوماسيوني ها سيستم •

  

   در مصرف انرژي جويي صرفهمديريت و 

بدليل در هاي دولتي   و يارانهاي قرار نگرفته است بايسته مورد توجه تاكنونمساله انرژي در كشور ما 

در . داشته است  باز  آنانرژي در اشكال مختلفواقعي همواره ما را از توجه به ارزش  ،دسترس بودن منابع انرژي

 انرژي بعنوان يك ضرورت قطعي و جويي صرفه لزوم محاسبه ميزان مصرف ،يل گوناگونسالهاي اخير، به دال

 با روند موجود توسعه منابع سرعت رشد مصرف داخلي انرژي به حدي است كه.  گشته استآشكار ناپذير، اجتناب

  .صادرات باشيمتداوم نفتي، دقيقاً مشخص نيست تا چه زماني قادر به 

رسد ارزش  نظر مي  سوم انرژي مصرفي كشور را به خود اختصاص داده، كه بهبخش ساختمان بيش از يك

ي نوين ها سيستمتوان با اجراي  گردد در صورتي كه مي آن به قيمت جهاني ساليانه بالغ بر شش ميليارد دالر مي

 سيستم اجرا اي كه براي پياده كردن اين ها، اين هزينه را به شكل قابل توجهي كاهش داد و هزينه در ساختمان

 .جبران نمود ،انرژيمنابع توليد  از راه ذخيره ازيشود را در مدت زمان نه چندان در مي

را از سوي مردم و   مي تالش هماهنگ و عظي قطعاً، قابل قبوليك وضع موجود به سوي حركت از شرايط

هايي كه  ر ساختماندبراي مثال  .كند  همين هدف را دنبال ميBMSطلبد، كه  مسئولين بصورت پيوسته مي

 از زيادي حد تاتوان  مي اين سيستمبا هوشمندسازي شود،  انرژي زيادي از طريق سيستم روشنايي مصرف مي

روشن و  به بهترين نحو و روشنايي روز و روشنايي مصنوعي  اين عمل با ترکيب.جلوگيري کرد اتالف انرژي

  . كند تحقق پيدا مي مناسبدر زمان  خاموش کردن چراغها

جويي شود و  اي صرفه طرح ساختمان هوشمند باعث شده كه در مصرف انرژي به مقدار قابل مالحظه

اي در اين رابطه استفاده  ي كامپيوتري بصورت قابل مالحظهها سيستماز . همچنين مديريت آن بسيار آسان گردد

  :عبارتند از ها سيستم اين .شود مي

 ،(Building Automation System) ساختمان اتوماسيونسيستم  •

 Motion Detection : از لحاظ امنيت و کنترل روشنايي کاربرد دارد، 

 Pool Control :اشعه نور خورشيد بر استخر تاثير کنترل فيلترها و دما و، 

 Vehicle Detection: در هنگام ورود وسيله نقليه چراغها را روشن و تصوير دوربين پارکينک 

 ،دهد نمايش مي تلويزيون بر رويرا 
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 Irrigation : مخصوص فضاي سبز ساختمانسيستم کنترل اتوماتيک آبياري ،، 

 Security : کنترل هوشمند امنيتي، 

 Trend Temperature : نمايشگرهاي دما و رطوبت هواي بيرون و داخل ساختمان، 

 Multi Room Audio : ي صوتي هوشمندها سيستم، 

 Heating & Cooling : رمايش و گرمايشسيستم کنترل هوشمند س، 

 Telephone & Internet : سيستم تلفن سانترال و شبکه داخلي، 

 :Access controlسيستم كنترل ورود و خروج ، 

  ،(Energy Management Systems)سيستم مديريت انرژي  •

  ،(Energy Management & Control)سيستم مديريت و كنترل انرژي  •

 ،(Central Control Monitoring Management System) مركزي نظارتسيستم كنترل و  •

 . (Facilitation Management System)  و تجهيزاتتأسيسات  مديريتسيستم •

گردد زيرا   ساختمان معطوف ميBMS بيشتر نگاهها به سوي ، در مصرف انرژيجويي صرفهالبته در مبحث 

رق و انرژي حرارتي در يك ها مانند ب  مصرف كليه انرژيBuilding Management System يا BMSدر 

  .باشد  بسيار باال ميبانك تجارت، با ابعاد ساختمان مركزي مثالً ساختمان

مديريت و نظارت از راه دور و از طريق شبكه اينترنت، برروي عملكرد كاركنان و تجهيزات گرمايشي و 

  . باشد سرمايشي، بسيار مهم  و پركاربرد مي

که بزرگترين  شوند مي طراحي (web based)برپايه وب  مروزها ي مدرن مديريت ساختمانها سيستم

ي ارتباطي ها سيستم آن در بکارگيري امتيازات شبکه جهاني اينترنت و کنترل ساختمان از راه دور توسط مزيت

و رمز   کاربريةو با وارد کردن شناس اندازي سايت ساختمان موردنظر راه در دنيا است به اينصورت که با متداول

      .مکاني بر ساختمان احاطه داشت  توان ازهر مي ورعب

  وساختمان اصي خها کانمالکترونيکي در توان با نصب تابلوهاي نمايشگر مي ها ساختماندر اينگونه 

  .دلذت بخش کرآن  زندگي را براي ساکنين ،ي کنترلي ساختمانها سيستمنمايش دادن اطالعات مختلف از 

  
  ي ايمنيها سيستم

ضريب امنيت جاني در ساختمان را بسيار  اند آوري روز توانسته ي هوشمند با استفاده از فنها ساختمان

  .ين بياورندي را نيز پاها سيستمهاي اين   هزينهعين حالو در افزايش دهند 
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  :  هستند عبارتند ازدخيل ايمني در يك ساختمان هوشمند  تامين كه درعواملي

 ،هاي مدار بسته تلويزيون •

  ،ردد بوسيله كارتكنترل ت •

   دود،سيستم تشخيص •

  ، و سيستم تهويه مطبوع ساختماندربهاكنترل اضطراري آسانسور،  •

 .رق اضطراريب •

 
  ي مخابراتيها سيستم

هاي  قابليتداراي توانند بكار گرفته شوند  ي مخابراتي كه در يك مجموعه ساختمان هوشمند ميها سيستم

ه برخي از امكانات مخابراتي كه در يك ساختمان هوشمند بكار برد. باشند هاي پاييني مي و هزينهبسيار باال 

  : عبارتند ازشوند مي

• Video Text،  

• Electronic Mail،  

• Internet، 

• VOIP (Voice Over Internet Protocol). 

 
  محيط كارياتوماسيون

آوري روز انجام  ي هوشمند اقداماتي بر اساس فنها ساختماني كاري نيز در ها  محيطاتوماسيوندر زمينه 

 به خوبي موسسات و ها شركت از اين طريق خدمات وگيرد تا بتوان كليه عمليات يك دفتر را خودكار كرده  مي

 از تعدادي.  پايين آوردخدمات را با در اختيار گذاشتن برخي از ها تواند بسياري از هزينه اين عمل مي. انجام پذيرد

  :روند عبارتند از ميي هوشمند بكار ها ساختماني كاري در ها  محيطاتوماسيون كه در مورد عواملي

  ،پردازش اطالعات بصورت مركزي •

  ،پردازش اطالعات •

  ،طراحي به كمك كامپيوتر •

 .ي اطالعاتيها سرويسكليه  •
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ها انجام   هميشه با كمك قطعات الكترونيكي و يا پردازش دادهاتوماسيونالبته بايد توجه داشت كه اين 

. پذير خواهدبود هايي امكان طراحي چنين سيستمهاي خودكار طبيعي،  ي با الهام گرفتن از روششود بلكه گاه نمي

 در مناطقي مانند تهران بويژهبراي مثال يكي از مشكالت هر ساختماني، تميز نگاه داشتن سطح خارجي آن است 

. دنده وه خود را از دست ميكه ميزان گردوغبار هوا بسيار زياد است، سطوح ساختمان به سرعت آلوده شده و جل

هاي باالبر  نيروي انساني به كمك دستگاهروش معمول براي تميز نمودن سطوح خارجي ساختمان استفاده از 

 دريافته اند كه  محققين،. توان به هزينة نيروي انساني و خطرات جاني اشاره نمود از معايب آن ميباشد كه  مي

شوند، و به اين طريق به فكر استفاده از   داشته مي نگاهامالً خودكار تميز ها، به صورت ك سطوح طبيعي مانند برگ

، و همچنين به به علت جذابيت و اهميت اين موضوع. اند هايي براي پاكيزگي سطوح ساختماني افتاده چنين روش

ميز و سطوح ت"منظور جلوگيري از گسستگي مطلب، مباني تئوريك و علمي اين تحقيقات، در پيوستي با نام 

    .آورده شده است) ۲۳صفحه" (هوشمند

 
  خدمات جانبي

آيد به دو دسته زير تقسيم   كه با هوشمند كردن يك ساختمان براي صاحبان آن بوجود ميخدمات جانبي

  :شوند مي

  گيرد، ل سازمان در اختيار قرار مي كه بصورت محلي و براي كارمندان داخخدماتي -۱

  .شود ان داخل و خارج از محل ارائه مي كه بصورت گسترده به كاربرخدماتي -۲

 
  (Local Services) محليخدمات -۱

 ،... مانند شبكه محلي، پست الكترونيكي داخلي، وب سايت، اينترانت داخلي و اي داده خدمات •

 ، تصويري مانند ويدئو كنفرانسخدمات •

  .گري كه مد نظر باشد كنترلي مانند اعالم حريق، كنترل نور، كنترل حرارت و يا هر كنترل ديخدمات •

  

   (Extended Services) گستردهخدمات -۲

  :باشند سازند و شامل اين موارد مي اينگونه خدمات در واقع ارتباط ساختمان را با دنياي خارج برقرار مي      

  ،تجارت الكترونيك •

  ،دسترسي به اينترنت •
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  ،ي مجازيها شبكه •

  ،(IP Telephony)تلفن از طريق اينترنت  •

 . از راه دورها سازمان و ها اختمانسكنترل  •

  

  IBهاي يك شبكه مناسب و سازگار با  ويژگي

  ي ارتباطي ها پروتكل

اهميـت   .دن را بر عهده دارها ، نقش نقل و انتقال داده     BMS ي ارتباطي به عنوان شريان حياتي ساختار      ها  پروتكل

 (Distributed Systems) شـده  توزيـع ي پردازشـي  هـا  سيـستم شود كه بدانيم در  مياين موضوع زماني بيشتر 

 هـا   حال اگر به هر علتي داده     . باشد ميي ديگري   ها  ورودي پردازنده يا پردازنده     ي يك پردازنده،  ها   خروجي معموالً

توان اعتماد نمود و به عبارت ديگر        ميي مديريتي ن  ها  سيستمبه صورت مطمئن جابجا نشوند، ديگر به تصميمات         

در ايـن  ( poll/response از هر دو پروتكـل  عموماً  ها،Busا يي ارتباطي، ها  حلقه. رود يمكل ساختار، زير سؤال    

كند و زماني كـه   را چك مي bus هاي خود، دائما روش، هر دستگاه براي دستيابي به خطوط انتقال و ارسال داده

bus  نمايد  ميهاي خود را ارسال       داده_ يعني توسط دستگاه ديگري اشغال نشده بود      _  آزاد بود  (.  وpeer)  در اين

هاي خود، بايد صبركند تا  شود و هر دستگاه براي ارسال داده روش، به هر دستگاه، مدت زماني اختصاص داده مي     

 بيشتر مورد توجه قرار گرفتـه       peer، استفاده از پروتكل     ۱۹۹۰البته از اواسط دهه   . كنند مي استفاده   .)نوبتش برسد 

  .است

  :peerپروتكل ارتباطي 

يابد و هردستگاه فقط در اين   اختصاص مي(time slice) زمانيبرش به هر دستگاه يك  در اين پروتكل،

 از يك دستگاه شروع شده و پس از گذر از بقيه time sliceاز آنجا كه اين .   استفاده نمايدbusتواند از  زمان مي

 لزومي ندارد ابداًالبته . كنند  شبيه يك حلقه تصور مي آنرامعموالً  گردد،  دوباره به همان دستگاه بر مي ها، دستگاه

ها براي استفاده   باشد بلكه ترتيب دستگاهمدار بسته به صورت حلقه يا كه اتصال فيزيكي اين دستگاهها هم واقعاً

  .شود  به صورت منطقي تعيين مي busاز 

  :ارتند از مزايايي دارد كه برخي از آنها عبpoll/responseاين پروتكل نسبت به 

 باشد،  نميserverها، نيازمند كنترل مستقيم يك دستگاه به عنوان  ارتباط بين دستگاهبرقراري  •
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 BMSاند، بدون نياز به پردازشگر  به هم متصل شدهbus كه بوسيله هايي دستگاهارتباط مستقيم بين  •

 شود،  انجام ميمركزي

 .پذير است امكان  به هم متصل شده اندbus كه با هايي دستگاههاي عمومي به همه  ل پيغامارسا •

 
 BMSساختار شبكة مورد نياز 

بتوان به با استفاده از آن است تا  Structure Cabling داشتن سيستم ،الزمه يک ساختمان هوشمند

 کابل کشي ساختار يافته همان چيزي است که براي پاسخ گفتن به .اجزاء ساختمان بدرستي احاطه داشت  ميتما

ساخت "اين سيستم روش بسيار .   الزم است و بايد اجرا شودها  حال و آينده و انتقال داده ارتباطيينيازها

کل عبور و انتقال كه يک شبکه محلي مختلط و معمولي شامل  (BMS بخش ارتباطيرا براي "  اي يافته

 به ،) برعهده دارد بزرگي مديريت ساختمان پيچيده وها سيستم حتياطالعات مانند صدا ، اطالعات ، ويدئو و 

گيرد که در  مياز نتايج انتقال را در بر اي  توان گفت که اين سيستم مجموعه ميبطور خالصه . آورد  ميوجود 

ها  ، اطالعات و سيگنالصوتدهد که از  ميمقررات طرح مهندسي قابل اجرا هستند و اين امکان را به کاربر 

بنا به   کل زير،کشي ساخت يافته کابلبه كمك  .به حداکثر برسند ها استفاده کند که سرعت دادهاي  بگونه

  وشود و قابل اطمينان ايجاد مي کارايي باال بايي ا ، شبکهبا تركيب آنها كه گردد ميي قابل کنترل تقسيم ها دسته

  . به معني حفظ سرمايه است مسئوالن ساختماناين براي 

 
همه .  دهد ميهاي اجرايي و مديريتي را نيز افزايش  ، قابليتفوقمزاياي يافته عالوه بر  کابل کشي ساخت

 به يک اتصال ضربدري متمرکز در اتاق شبکه منتهي ،اند کابلهايي که از نقاط کاري متفاوت شروع شده

زني استفاده  آميزي و بر چسب ي ساده رنگها مز، از مکاني ي کارها براي شناسايي آسان و سريع خروجي.  گردند مي

يافته روش ساخت معموليروش    

يافته هاي روش ساخت كابل  

 كامپيوتر

 تلفن
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فاکتور زير بنايي .   يک نقطه در نظر گرفته شده است،اين براي همه نيازهاي اجرايي و مديريتي شود بنابر مي

، معماري آن نيز تغيير  بايد در نظر داشته باشيم که با تحول و تکامل سيستم.   استات، مديريت تغيير ديگر

بيني يک صفحه کليد  پيش.  ين مشکلي تغيير دادکشي را با ايجاد کمتر  بايد بتوان معماري کابلدر نتيجهکند  مي

يافته مستقل از فن  کشي ساخت ، کابل بعالوه.  کند مي پذيري الزم را براي تغيير در سيستم ايجاد ، انعطاف مرکزي

 داراي امکانات برق نرمال و ،مربع ي امروزي پيشنهاد بر اين است که هر پنج مترها ساختماندر  . باشد ميآوري 

 .گردد مي ميسر (Floor Boxes) کفي هاي جعبه با استفاده ازي و تلفن باشد که اين اضطرار

  
كنند به اين صورت  ميي ارتباطي همچون سيستم اعصاب انسان عمل ها در يك ساختمان هوشمند شبكه

گيري به وجود  امكان كنترل را براي مركز تصميم ،انتقال آنها به مقاصد خواسته شده كه با جابجايي اطالعات و

 داشتن يك پروتكل شبكه قوي است كه در برگيرنده نقاط كنترلي زياد با سرعت انتقال ،آورد و الزمه اين كار مي

پروتكلي كه بيشتر از بقيه مورد توجه . ي ديگر باشدها اطالعات باال و قابليت انعطاف و همخواني با پروتكل

 .باشد ميهاي متفاوت   با سرعتها و قابليتييها ر شبكهاست كه شامل زي BACnet كارشناسان قرار گرفته،

ي اجرايي كنترل در ها  تفاوت پروتكل در گذشته بزرگترين مشكل در سيستم مديريت هوشمند ساختمان،

، پروتكل  ۱۹۸۷ي متفاوت بود، تا اينكه در سال ها سيستمساختمان و نبود يك پروتكل شبكه رابط بين 

BACnet داردـــــتانـــ در اس١٩٩٥لف در سال ــــــ مختاتـــــايشـــــد و بعد از آزمـــود آمـــــــبوج  
ANSI/ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers) 

  .به ثبت رسيد

ورودی به ی ها  بوجود آورد و دادهها سيستماين پروتكل قادر است بستري مناسب براي ارتباط كليه 

ه تواند ب و می بصورت ديجيتال و يا آنالوگ را با سرعتی مناسب منتقل سازد ی خروجیها ها و داده كننده کنترل

يافته كشي ساخت طرح كابل  

هاي كفي جعبه  

 كف كاذب

 serverبه سمت 
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آشکار   مرکز کنترلبرايدهی به تمام نقاط کنترلی آنها را قابل کنترل نموده و   با آدرسTCP/IP ستميکمک س

ی ساختمان بوجود ها سيستميتال و آنالوگ برای کنترل م ديجئنقاطی را بصورت گيرنده و فرستندة عال و سازد

  .آورد

  : آمده استBACnet اطالعات مربوط به پروتكل زير،در جدول 

 سرعت مزايا معايب
  هزينه

 هرگره
 شبكه

 هزينه باال، •

 محدوديت فاصله •

 

 ،استاندارد بين الملليمطابقت با  •
 ،ها موجود است در بسياري از ساختمان •
 انتقال                      ي ها تنوع در رسانه •

(UTP, Coaxial, Fiber optic) 
 ،سرعت باال •
 ،ها رايانهارتباط آسان با  •
 .عدم نياز به امكانات خاص •

1 Mbps باال 

Ethernet
 

 .سرعت محدود •

 ،ANSIاستاندارد مطابقت با  •

 هزينه پايين، •

 .سازي در يك تراشه ريزپردازنده قابل پياده •
9.6-76 Kbps پايين 

M
S/TP

 

هاي  عملكرد آن به سيستم •

 ،شود مي نقطه محدود به نقطه

سرعت آنها چندان قابل  •

 .باشد تغيير نمي

 ،dial-up هاي قابل اجرا توسط سيستم •

 نقطه به بطور خاص براي كاربردهاي نقطه •

 طراحي شده است،

   مودمبا جديدترين استانداردهايسازگار  •

(V.32bit, V.42) . 

9.6-56 Kbps پايين 

PTP (Point-to-Point)
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 گيري خالصه و نتيجه

هاي امروزي از لحاظ گستردگي قابل مقايسه با گذشته نيست، ساختمان  با توجه به اينكه فعاليت سازمان

باشند و به همين نسبت ميزان مصرف  هاي خاصي مي ها هم داراي امكانات و ويژگي اين سازمانمحل استقرار 

حال اگر به همه اينها، افزايش جمعيت جهان و به . يابد آوري افزايش مي و سرسامها نيز به نح انرژي اين سازمان

توجهي  انگاري يا بي يابيم كه هرگونه سهل اغراق در مي  را نيز اضافه كنيم، بي موجودتبع آن كاهش ميزان انرژي

. ز و فردا داشته باشد امروهاياي براي نسل تواند عواقب نگران كننده هاي جديد مي در مديريت انرژي ساختمان

هاي   حداقل به خاطر كاهش ميزان هزينه حتي اگر به فكر اتالف انرژي و اثرات آن براي آيندگان هم نباشيم،

به همين .  به راحتي گذشتساختمانتوان از كنار مبحث مديريت اصولي و علمي   نمي سازمان هم كه شده،

 در كشورهاي توسعه يافته مبحث سيستم مديريت ساختمان  سال پيش۵۰ از حدود  داليل و داليل متعدد ديگر،

(BMS)هاي بسياري نيز نموده است  مطرح شده و پيشرفت.  

كند  در زمينه امنيت ساختمان هم بسيار قابل اعتماد عمل مي BMSجويي در انرژي،  عالوه بر بعد صرفه

هاي هوشمند اگر به درستي  ستگاهشود و د  بر پايه كنترل هوشمند طراحي ميBMSهاي امنيتي  چراكه سيستم

  . كنند تر از انسان عمل مي  بسيار دقيق ريزي شده باشند، برنامه

ها براي  برقراري ارتباط سريع ميان دستگاهتوان به  مي BMSاز ديگر خصوصيات مهم و غير قابل انكار 

 BMSطابق استانداردهاي كشي مناسب و بهينه و م  كه اين ويژگي از نتايج كابلاشاره نمودتبادل اطالعات 

  .باشد مي

متاسفانه اين موضوع در ايران تا به حال جدي گرفته نشده و به تبع آن ضررهاي با همة اين تفاصيل،  اما 

اما بهتر است به جاي حسرت گذشته به فكر آينده بود و اين حركت نويني را . بسياري متوجه كشور گشته است

سازي مصرف انرژي شروع شده است، به فال نيك   و در نتيجه بهينههاي مديريتي كه در جهت بهبود سيستم

  . گرفت

هاي معتبر و  ممكن است در نگاه اول بسيار پرهزينه به نظر برسد، اما تجربه شركت BMSالبته استفاده از 

در  BMSبراي استقرار هاي اداري در كشورهاي توسعه يافته مؤيد اين مطلب است كه مخارج اوليه  سازمان

. جويي در مصرف انرژي و كاهش نيروي انساني جبران خواهد شد دت زماني بسيار كوتاه از طريق صرفهم

براي رسيدن به حد مطلوب مصرف انرژي و تداوم پيشرفت  BMSتوان گفت كه استفاده از  ترديد مي بنابراين بي

 . باشد ناپذير مي كشور امري اجتناب



٢٢ 

، BMSي آشنايي هرچه بيشتر مديران و مسئوالن مربوطه با در اين راستا و با هدف گشايش راهي برا

به اميد .  تحقيقات و مطالعات وسيعي در اين زمينه انجام داده است"شهر  رهگروه مهندسين مشاور" ITبخش 

و در نتيجه هاي نوين مديريت ساختمان، شاهد استفاده درست و بهينه از انرژي  روزي كه با استفاده از روش

  .شتر ايران باشيميبسعه هرچه پيشرفت و تو
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۱شكل   

  سطوح تميز و هوشمند: پيوست

با شنيدن نام ساختمان هوشمند، در ذهن اكثر ما يك ساختمان فوق مدرن با تجهيزات بسيار پيچيده تداعي 

داف طراحي اما همانطور كه قبالً اشاره شد، يكي از مهمترين اه. شود كه البته چندان هم غير عادي نيست مي

براي نيل به اين مقصود . باشد جويي در مصرف انرژي و افزايش ضريب ايمني افراد مي ساختمان هوشمند، صرفه

ها سال  يكي از اين امكانات كه طبيعت ميليون. الزم است كه از تمام امكانات موجود بصورت بهينه استفاده شود

  (hyper hydrophobic)   و ابرآبگريزي(hyper hydrophilic) ابرآبدوستيكند، خاصيت  است از آن استفاده مي

اي تميز باشند كه بتوانند گازهاي  براي مثال سطوحي مانند برگ گياهان بايد به اندازه. در برخي از مواد است

به همين دليل برگ بسياري از گياهان داراي مواد شيميايي است . اكسيدكربن را با هوا مبادله كنند اكسيژن و دي

در اين . شود در صورت برخورد قطرات آب با آن گرد و خاك به همراه قطره آب از سطح برگ زدوده ميكه 

هيچگونه گرد و غباري روي خود نگه با الهام از طبيعت، را كه ) مانند شيشه(بخش قصد داريم سطوحي 

  .دارند، معرفي نموده و ساختار آنها را بررسي نماييم نمي

سرنوشت آب موجود بر . ابرآبگريزييا و  ابرآبدوستي: عبارتند ازکن   به خودپاک مواد موسومويژگي مهمدو 

 قطرات مايع و هواي ، کشش سطحي بين سطح جامد، اين رابطه.شود روي سطوح با معادله يانگ توصيف مي

 به با توجه). ۱شکل (سازد   جامد مربوط مي- هوا و مايع–پيرامون را به زاويه تماس بين فصل مشترک مايع 

هرچه . گيرند به خود مي) نيمكره(ت موجود برروي اليه جامد، شكل يك عرقچين رااندازه زاويه تشكيل شده، قط

با فرض مشابهي، زاويه تماس بزرگ به . شود تر مي تر و سطح خيس تر باشد، قطرات مسطح زاويه تماس کوچک

  . ه استشدن اندک زيرالي   جامد و خيس-معناي مساحت کمتر فصل مشترک مايع

که شامل زاويه تماس نزديک به كن از اين دو ويژگي  مواد خودپاك

) گريزي وضعيت ابرآب (١٨٠˚يا نزديک به ) وضعيت ابرآبدوستي(صفر 

   اليه در برخورد با سطوح آبدوست، به صورت آب .نمايند ، استفاده ميشود مي

 سطحکردن  گريز با کمينه حال آن که سطوح ابرآب. شود  پخش ميينازک

 اول، جريان حالتدر . آورند  مايع، قطراتي کروي به وجود مي-تماس جامد

دارد و در مورد دوم، قطرات  آب غبارهاي سرگردان را از روي سطح برمي

  . دارند کروي با غلتيدن برسطح، ذرات غبار را از روي آن برمي

 هوا

 مايع

 سطح
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 .شود  پاك مي الت گردوغبار از سطحيعني در هر دو ح .نتيجه اين دو عمل به ظاهر متفاوت، يكسان است

نگهداشتن سطح از  ديگر به هيچ واسطه ديگري براي تميزباران باشد،  حال اگر اين قطرات، قطرات حاصل از

  . شوند ناميده مي» کن خودپاک«گرد و غبار احتياجي نيست و لذا 

قادر به دفع كه يک ماده خلق براي رسند، اما  کني به نظر ساده مي مفاهيم بنيادي هر دو روش خودپاک

آب باران ممکن است از يک سطح . خصوصيات و رفتار سطوح مورد نياز مي باشدتري از  ، دانش مفصل باشدغبار

ببارد و آب به جاي  ميگريز دفع شود، اما اگر قطرات بلغزند يا بچسبند چه رخ خواهد داد؟ اگر باران ک ابرآب

ار چگونه خواهد بود؟ آيا آب به تنهايي براي جابجايي مواد آلي شستشوي سراسري تبخير شود، وضع گرد و غب

   روغني کافي خواهد بود؟ هاي آلودگينامطلوب و 

کني اين  گريزي و خودپاک شناس هستند که مباني پايه ابرآب مبدعين راهکار قطرات غلتان، مديون دو گياه

از دانشگاه (Ch. Ninehiouse)  ناينهيوس و کريستف (W. Barthelout)ويلهلم بارتلوت . سطوح را کشف کردند

اين مطلب بطور . هاي خارجي را بيان کردند نسبت به آلودگي  برگهااي از گونه چگونگي حفاظت ، (Bonn)بن

هاي مرطوب و سمبل خلوص و پاکي  آسيا و محيط مي بواز گياهانکه   خاص براي گياه نيلوفر آبي صادق است،

  . باشد مي

اي را بين ظاهر سطح و کارکرد   ساختار برگ نيلوفر آبي را آزمايش کرده و رابطهبارتلوت و ناينهيوس

لقب داده و اين اصطالح را براي » اثر نيلوفر آبي«آنها اين پديده را . کني آن استنتاج کردند خودپاک

 داراي طبيعي  نيلوفر آبي تنها سطح با اين که برگ. هاي آتي به عنوان يک نام تجاري ثبت نمودند برداري بهره

، »اثر ني«از . گريز مترادف گشته است کني ابرآب اکنون اين عبارت با پديده خودپاک  نيست، همخصوصيتاين 

توان نام برد، که مطالعات بارتلوت و ناينهيوس آنها را با گياه نيلوفر آبي  نيز مي» اثر سنجاقک«يا » اثر گل الله«

  . اند مرتبط نکرده

.  هستند در واقع زبر،صاف نيلوفر آبيبه ظاهر هاي  الذکر اين بود که برگ سان فوقشنا مشاهده اصلي گياه

اين .  ميکرون پوشيده شده است١٠-١٥ ميکرون و فاصله ٥-١٠هاي کوچکي به ارتفاع  ها از برآمدگي سطح برگ

به گفته . ده استده شيشکلي به اندازه تقريبي يک نانومتر پوش گريز مومي هاي آب سطح ناهموار نيز از کريستال

ما اولين کساني بوديم که به دانشمندان و مهندسين : "بارتلوت، اين کشف در آن زمان شگفتي زيادي آفريد

  ."  همان سطوح تميزند،صافصنعت روکش کمک کرديم تا از اين ذهنيت خارج شوند که سطوح 
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 ميل کالج فرانسه و مشاور عل، فيزيکدان آزمايشگاه فيزيک مواد چگا(D. Coher) بنابرگفته ديويد کوئر

اي در خواص  گوبين، زبري دوگانه سطح برگ از اهميت ويژه  در سنت”One“ فرانسوي  شرکت شيشه 

يز، به نحو مؤثري روي نقاط بلند يک گر قطرات آب در برخورد با يک ماده ابرآب. کني آن برخوردار است خودپاک

کوئر توضيح . کردن سطح تماس خود با جامد، قطراتي کروي را تشکيل دهند ايستند، تا با کم سطح زبر مي

  ." گيرد اي از هوا و جامد قرار مي روي اليه؛ بنابراين قطره افتد در اين حالت زير قطره به دام مي: "دهد مي

. دهند گريزي آن را افزايش مي  زبري کلي سطح و درنتيجه ابرآب،فر آبيدهنده برگ نيلو دو بخش تشکيل

  .  بر آن استيدن مايل به لغز،بيش از تبخير يا چسبيدن» شده مسدود«آب واقع بر اين سطح 

با تبخير قطره، مقدار غبار در .  باشد، حرکت نکرده و غباري را برطرف نخواهد کردچسبناكاگر قطره حال 

  . بيشتر از قبل خواهد شد ،آلودگي سطح  و تغليظ شدهنزديکي خط تماس

  نماي واضح 

  (Hyper-Dry)مواد ابرخشكآن دسته از مواد اكوئر معتقد است 

  .ناميد» كن خودپاك«توان  باشند را نمي خواص نچسب مي كه داراي

کنند، بلکه صرفاً  اين سطوح واقعاً خود را تميز نمي: "گويد وي مي

کن از نظر  مواد واقعاً خودپاک. برند بهره مياز حرکت قطرات سست 

هايي با خواص فتوکاتاليستي و  کوئر آنهايي هستند، که از روکش

  ." کنند ابرآبدوستي براي تميزسازي کامل سطح استفاده مي

نور ماوراءبنفش . اند  ، تطابق خود را با اين خواسته نشان دادهTiO2رساناي  هاي حاوي نيمه روکش

ده اين ماده باعث اکسي. کند  با اکسيژن و رطوبت هوا واکنش داده، اکسيژن فعال توليد ميTiO2 شده توسط جذب

قطرات فرودآمده بر سطوح فعال به صورت . شود ها مي شدن باکتري  و تجزيه گازها و مواد آلي زايد و کشتهشدن

، عضو گروه (T. Comitt)يتماتيم ک. دنشوي د و بقاياي غبارهاي آزاد را مينشو اي پخش مي  يکپارچهاليه

کان اين خواص ام: "دهد  توضيح ميIndustrial Research Limitedوري مواد شرکت نيوزلندي آ فن

  ." آورد فراهم مي) يا نور مصنوعي(در حضور باران يا آفتاب را فع آلودگي پيوسته سطح رتميزسازي و 

 در TiO2هاي مبتني بر زسازي دوگانه روکشمند از رفتار ترشوندگي و تمي اکنون محصوالت تجاري بهره هم

آغاز کن خود را از دو سال پيش   فروش تدريجي شيشه خودپاکPilkington  و شركتي بنامبازار وجود دارند
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 و اياالت متحدهاکنون در   همActive ™اين محصول فتوکاتاليستي ابرآبدوست با نام تجاري. نموده است

  . شود   يک گزينه رايج عرضه ميبسياري از کشورهاي اروپايي بعنوان

 ۶۰ دهي شيميايي بخار در دماي  ضخامت دارد و با فرآيند رسوب نانومتر٤٠  فقطActive™ روکش شفاف

  شركتمدير روابط بازاريابي(C. Geil) به گفته کريس گيل . شود  ميتعبيه روي شيشه گراد درجه سانتي

Pilkingtonگردد کني مي پاک رد خودمدت کارک ، اين روال سبب دوام طوالني .  

 تنها براي سطح خارجي پنجره قابل استفاده است و هنوز يکن  خودپاکخاصيتکه  گيل قبول دارد

در مواقعي که بارندگي . هاي داخل ساختمان به اسفنج و آب صابون نيازمندند داران براي تميزکردن شيشه خانه

آب يا شلنگ معمولي   (Spray)پاششتوان با   را ميها کم باشد، يا شيشه در حفاظ توري فلزي باشد، شيشه

ها تأثيري مخرب بر خواص  که رفتار آبدوست پنجرهاين  مبني بر راگفته برخي صاحبنظرانبا اين حال . شست

او . پذيرد ، نميکنند اي از آب بيرون را مشاهده   از ميان صفحهاستفاده كنندگان شود  و باعث مينوري آنها داشته

شده  دهد، اما هنگام بارندگي نماي مشاهده  ميآناي کامالً متفاوت به   جلوه روي شيشه،رپوشش باين : "گويد مي

   ."در شيشه بسيار بهتر است

 ها كه قطرات آب كامالً روي آنسطوحي( hyper-wetطوح محققين مختلف در حال بررسي مصارف س

نمودن سريع   پخشرغمعلي ،ک ماده ابرآبدوستشده با ي پوشيده سطوح . باشند  مي در داخل خانه)شود پخش مي

هاي حمام يا حتي لنزها در  ها، آينه شود پنجره  سبب ميامراين . شوند آب، بطور طبيعي خيلي سريع نيز خشک مي

عالئم رانندگي و محصوالت : مصارف پيشنهادي ديگر عبارتند از. زدگي نشوند  دچار مه،تماس با بخار يا چگالش

 TOTO شرکت ژاپنيبعنوان مثال. آلودگيهاي ضد و، وسايل تهويه هواي ضدچگالش و رنگش پاک خانگي آسان

  . شده در اين زمينه دارد  اختراع ثبت۳۵۰

کن و  ، توليد سطوح خودپاکباشد را دارا ميميت که گروهش بيشترين ثبت اختراع در اين زمينه ابه گفته ک

  .  و ساده استراحتشونده نستباً  خشک  به سرعت

 معموالً به باشد، هاي قديمي مي كن كه در واقع اصالح شده روش هاي نوين توليد سطوح خودپاك روش

ها،  هاي تميز و سختي را روي شيشه، پالستيک  روکشتوان حتي مي: "گويد او مي. هستندصرفه و کاربردي 

» كن خودپاك« سطح توان به يك  بنابراين هر سطحي را مي،اضافه كنيمها  شده، فلزات و سراميک سطوح رنگ

   ."تبديل كرد
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  سطوح بادوام

ي زيستي در مؤسسه تحقيقات ها سيستم مدير تحقيقاتي گروه نانو (R. Bluesea)رالف بلوسي

طول عمر، : "گويد  فرانسه مي)شود  مربوط به چند رشتة علمي مختلف مي تواماًتحقيقاتي كه (اي رشته ميان

 مواد ،مطابق تعريف. گريز است کن از نوع ابرآب  مواد خودپاکدهنده هاي توسعه شاخصي کليدي براي شرکت

اين زبري، سطح در معرض تميزسازي و پيچيدگي دفع غبار را .  سطوحي با زبري ميکروسکوپي دارند،كابرخش

تنها باعث تضعيف خواص نچسبي ماده، بلکه سبب  افتاده نه دام  تجمع تدريجي ضايعات به. دهد افزايش مي

شود،  هرچه مساحت سطح بيشتر : "گويد بلوسي مي. شود تر سطح نسبت به حالت اوليه آن مي تميزسازي سخت

کردن آن بسيار  ها شود، خارج خوردگي مخصوصاً اگر چيزي وارد اين چين. شود امکان چسبيدن ماده بيشتر مي

  ." مشکل است

کالت بالقوه توليد يک بر مش BASF  شركت آلماني، مدير پروژه تجارت آينده (A. Abnoe)آکسل ابنو

 است تشكيالتي يکي از چندين BASF. كند تاكيد ميگريز   طبيعت نچسب و ابرآبداراي بادوام مصنوعيماده 

اين شرکت . پديد آورد» اثر نيلوفر آبي«اي با  کند تا ماده شناسان دانشگاه بن کار مي که در حال حاضر با گياه

گريز و يک گاز   نيلوفر آبي را عرضه کرد که حاوي پليمرهاي آباي موسوم به اسپري نمونه  پيش،سال گذشته

كارايي آن نصف كارايي گريزي داشت اما   خاصيت آب،هموار  مي برابر يک روکش مو٢٠اين اسپري . پيشران بود

درخشندگي خود را از دست پس از مدتي ،   با اين محصولپوشيده شدهالبته سطوح . هاي نيلوفرآبي بود برگ

  . شد  ميجدا به راحتي  پوششد و دادن مي

 تر مناسبوري اسپري براي توسعه يک فرموالسيون مايع آ اکنون در حال استفاده از فن  همBASFمحققين 

ما از : "گويد بنو مياَ. باشند ها همچون چوب و سنگ يا منسوجات مي  سطوح خارجي ساختمانپوشاندنبراي 

در حال حاضر ما در حال انجام : "افزايد وي مي." در پايدار نيستندگريز آنق ايم که سطوح آب شيميدانان شنيده

هايي که با محصول ما  ايم اين است که سطوح بيروني ساختمان  هستيم و آنچه يافتهمدتهاي بلند آزمايش

  ." تميزترنداز بقيه اند،   شدهپوشيده

براي . باشد  در موجودات مي)خودترميمي(توان آموخت، نحوه ترميم اعضاء  درس ديگري كه از طبيعت مي

هاي خود را ترميم مي كند، مي تواند ما را در ساخت سطوحي  مثال درك اينكه چگونه گياه نيلوفر آبي سطح برگ

صورت يک توان ب را ميدر سطوح  ميکارکرد خودترمي. نمايد د كمك مين باش كه نياز به مرمت و بازسازي نداشته

يک رهاكردن تواند با  کن مي پاک درنتيجه يک ماده مصنوعي خود.  کردگريز به سيستم وارد مخزن پليمر آب
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اکنون افراد درگير تحقيقات  هم: "گويد بلوسي مي. روکش پليمري اضافي پاسخ مناسبي به سايش سطحي دهد

 ترين مسير در اين رشته بخش  بسازند و اين لذت- با تقليد از طبيعت-خواهند سطوحي واقعاً هوشمند کاربردي مي

 تنها از اين جهت به طبيعت نزديکتر است که سطوحي ،گريز کني ابرآب مکانيسم خودپاک: "افزايد وي مي." است

  ".باشند قابل تجديد مي

   

  :گيري خالصه و نتيجه

براي اينكه عمل :" باشد  برگرفته از اين اصل ساده طبيعي مياي ايدهسطوح هوشمند و تميز در واقع 

انجام شود، الزم است كه سطح برگ گياه از وجود گرد و غبار كه باعث مسدود شدن فتوسنتز گياهان به خوبي 

براي مثال برگ . شود هاي مختلف انجام مي البته اين عمل در گياهان مختلف به روش." گردد پاك شود منافذ مي

رده و در حين شوند كه قطرات آب روي آنها سرخو باعث ميبرخي از گياهان با دارا بودن خاصيت ابرآبگريزي، 

سطوح تميز و هوشمند همان سطوح توان گفت  بنابراين مي. سر خوردن، ذرات گرد و غبار را نيز با خود ببرند

  . اي از مواد ابرآبگريز پوشانيده شده است باشند كه روي آن با اليه معمولي مانند شيشه مي

 اما آيد  نگاه اول پرهزينه به نظر ميدر  ،هوشمندهاي  استفاده از چنين سطوحي همانند ديگر اجزاء ساختمان

گردد چراكه  هاي آن در مدت زمان اندكي جبران مي هاي هوشمند، هزينه باز هم همانند ديگر اجزاء ساختمان

اي بسيار  هاي نماشيشه ديگر نيازي به نيروي انساني براي تميز كردن سطح شيشه، كه بويژه در ساختمان

شود و اطمينان محققان به اين امر تا حدي  ن اين سطوح هيچگاه آلوده نميدرضم. پرهزينه است، نخواهد بود

  .اند اي نيز پيشنهاد نموده هاي حرفه است كه آنرا براي استفاده در لنز دوربين

هاي جديد در توليد   و ابداع روشآوري فنبا پيشرفت شود كه  بيني مي با توجه به موارد مطرح شده، پيش

سطوح تميز و هوشمند كه كاهش قيمت اين محصوالت را در پي خواهد داشت، استقبال مواد مورد استفاده در 

 . افزايش يابدنوع محصوالتهاي مدرن از اين  طراحان و سازندگان ساختمان
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   و مآخذمنابع

  ۱۳۸۲، آبان و آذرشماره اول و دومسال لول،  ،ماهنامه ساختمان و كامپيوتر -١

 ۱۳۸۳، فروردين و ارديبهشت دومشماره سال دوم،  -يه تكفا رنش -٢

 شهر ، گروه مهندسين مشاور ره۱۵، نشريه شماره "الكتريكي ي توزيعها سيستمسازي در  اتوماسيون و بهينه" -٣

، نشريه "محيط روشنايي:  جلد اول-عملكرد حسي  استانداردهاي:  بخش اول-تنظيم شرايط محيطي " -٤

 ، گروه مهندسين مشاور ره شهر۵۱شماره 

5- www.honeywell.com 

6- www.materialstoday.com 

7- www.automatedbuildings.com 
8- www.moxa.com/solutions/success_stories_Building_Management_System.htm 

9- www.mkelectricindia.com/pdffiles/trend.htm 

10- www.stee.st.com.sg/cn/Catalogue/LSG/IBMS_Jinmao.pdf 

11- www.ashrae.org 

12- www.addenbrookes.org.uk/resources/pdf/facilities 

/fa005_stand_build_manage_syst.pdf 

13- www.hfc.org.uk/seminar2000/bmshfc2000.pdf 

14- www.bms-ir.com 

15- www.irannano.org 

16- www.keystone.ru/eng/projs25.htm 

17- www.engineeringtalk.com/news 

18- www.ga-sa.co.fr 

19- www.builder.com 

20- www.e-cube.com/company/services/bas.htm 

21- www.hfc.org.uk/seminar2000/bmsnotes.pdf 

22- www.aes-control-systems.co.uk/case-studies03.htm 

23- www.pivod.com/Products/%5CProducts%5Cbrochures_usletter%5Cus_brms.pdf 

24- www.imfa.org 

25- www.technews.co.za 

26- www.mkelectricindia.com/pdffiles/trend.htm 

27- www.johnsoncontrols.com 
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http://www.hfc.org.uk/seminar2000/bmshfc2000.pdf
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http://www.keystone.ru/eng/projs25.htm
http://www.engineeringtalk.com/news
http://www.ga-sa.co.fr
http://www.builder.com
http://www.e-cube.com/company/services/bas.htm
http://www.hfc.org.uk/seminar2000/bmsnotes.pdf
http://www.aes-control-systems.co.uk/case-studies03.htm
http://www.pivod.com/Products/%5
http://www.imfa.org
http://www.technews.co.za
http://www.mkelectricindia.com/pdffiles/trend.htm
http://www.johnsoncontrols.com
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 : شهر تاكنون منتشر كرده است  مهندسين مشاور ره

 
  )١٣٧١تابستان ( كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان -١
  )١٣٧١پائيز (اري  پاركينگ مراكز تج-٢
  )١٣٧١زمستان ( محافظت در مقابل زلزله -٣
  )١٣٧١زمستان (آوري و دفع زباله و مسائل ناشي از آن    جمع-٤
  )١٣٧١زمستان ( طرح اسكان سريع -٥
  )١٣٧٢بهار ( مجموعه مقاالت راجع به  ژئوسنتز -٦
  )١٣٧٢بهار ( مهار آب با آب -٧
  )١٣٧٢بهار ( تحول سبز در معماري -٨
  )١٣٧٢بهار ( رونديابي و مديريت سيالب -٩
  )١٣٧٢تابستان ( مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد -١٠
  )١٣٧٢تابستان (» تجربيات كشورهاي مختلف «- نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز -١١
  )١٣٧٢پائيز (شوئي    بازيافت آب در صنايع شن و ماسه-١٢
  )١٣٧٢پائيز (ن و تجربيات كشورهاي ديگر در ايرا) اي  كنده( بناهاي چوبي -١٣
  )١٣٧٢پائيز (خير   تنيده در مناطق زلزله  ي بتني پيش ساخته پيشها ساختمان نكاتي در مورد طراحي -١٤
  )١٣٧٢زمستان (ي توزيع الكتريكي ها سيستمسازي در    اتوماسيون و بهينه-١٥
  )١٣٧٢زمستان ( انرژي درياها -١٦
  )١٣٧٣بهار ( اتوماتيك و نيمه اتوماتيك  پاركينگهاي مكانيكي-١٧
  )١٣٧٣بهار ( انرژي باد -١٨
  )١٣٧٣بهار (ها   ي اداري و بانكها ساختمان اصول طراحي -١٩
  )١٣٧٣بهار ( انرژي خورشيدي -٢٠
  )١٣٧٣تابستان (مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد :  جلد اول- طراحي مركز خريد -٢١
  )١٣٧٣تابستان  ( شهر سالم با آمورتون-٢٢
  )١٣٧٣تابستان (وات تا مگاوات   ي فتوولتائيك از ميليها سيستم كاربرد - شهر سالم-٢٣
  )١٣٧٣تابستان ( اصول طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، اختالل و معلوليت - شهر سالم -٢٤
  )١٣٧٣پائيز ( نسل چهارم نيروگاهها -٢٥
  )١٣٧٣ائيز پ( بازيافت آب در صنايع نساجي -٢٦
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  )١٣٧٣پائيز ( مراكز درماني و بيمارستانهاي آينده -٢٧
  )١٣٧٣زمستان ) (انبوه سازان اسكان( انبوه سازي - شهر سالم -٢٨
  )١٣٧٣زمستان (هاي انرژي الكتريكي   ي مديريت بار و مديريت انرژي در شبكهها سيستم -٢٩
  )١٣٧٤بهار (» تصفيه پساب صنايع لبني «- بازيافت آب -٣٠
  )١٣٧٤بهار ) (در ايران و جهان( صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست - شهر سالم -٣١
  )١٣٧٤بهار (ي مسكوني ها ساختمان انرژي در جويي صرفه -٣٢
  )١٣٧٤تابستان ( معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان - شهر سالم -٣٣
  )١٣٧٤پائيز (اختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاكسازي محيط  بازيافت زباله و مصالح س- شهر سالم -٣٤
  )١٣٧٤زمستان ( شهر ما كجاست -٣٥
  )١٣٧٥زمستان ( معرفي روشهاي سنتي و پيشرفته -ها    حفاظت سواحل دريا و رودخانه-٣٦
  )١٣٧٥زمستان ( نگاهي كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ايران و جهان -سازي آموزش عالي    بهينه-٣٧
  )١٣٧٦بهار ( استفاده از  ژئوگريد در راهها و باند فرودگاهها -٣٨
  )١٣٧٦زمستان ) (جلد اول( اقتصاد گردشگري -٣٩
  )١٣٧٧تابستان (هائي نوين به طراحي فضاي باز اداري    نگرش-٤٠
  )١٣٧٧زمستان ) (فصول سوم و چهارم( اقتصاد گردشگري جلد دوم -٤١
  )١٣٧٨پائيز (يي جهت تسهيل در امر نظارت اي عمليات اجرا   فهرست مطابقه-٤٢
  )١٣٧٨پائيز (هايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان    دانسته-٤٣
  )١٣٧٨زمستان (هاي عمراني    هدايت منابع مالي و فني غيردولتي جهت اجراي طرح-٤٤
  )١٣٧٨زمستان (ران و اسالم پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازي و شهر سالم در فرهنگ اي -٤٥
  )١٣٧٩تابستان (هاي نو    پارك انرژي-٤٦
  )١٣٧٩پائيز ( مديريت تجهيزات و طراحي داخلي - فضاي باز اداري-٤٧
  )١٣٧٩زمستان ( شهرك ترافيكي كودكان -٤٨
  )١٣٧٩زمستان (ها، قطعات و اتصاالت    استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري جداكننده- فضاي باز اداري-٤٩
  )١٣٨٠تابستان (هاي صنعتي   پارك- مناطق صنعتي - فضاي سبز -٥٠
  )١٣٨٠پاييز ( روشنايي   محيط : جلد اول-استانداردهاي عملكرد حسي:  بخش اول- تنظيم شرايط محيطي -٥١
  هــاي صــوتي و حرارتــي   محــيط-اســتانداردهاي عملكـرد حــسي :  بخــش اول- تنظـيم شــرايط محيطــي  -٥٢

  )١٣٨٠پاييز        (
  )١٣٨٠زمستان (طراحي كاشت :  جلد اول- منظرسازي-٥٣
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  )١٣٨٠زمستان (آبياري و نگهداري منظر :  جلد دوم- منظرسازي-٥٤
  توليـد و كنتـرل نـور و صـدا          :  جلـد اول   -ي كنترل محـيط     ها  سيستم:  بخش دوم  - تنظيم شرايط محيطي     -٥٥

  )١٣٨٠زمستان       (
   حرارت توليد و كنترل:  جلد دوم-كنترل محيط  يها ستمسي:  دوم  بخش- تنظيم شرايط محيطي-٥٦

  )١٣٨٠زمستان  (
  )١٣٨١بهار (راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر :  جلد سوم- منظرسازي-٥٧
سيـستم جـامع محيطـي      :  جلـد سـوم    -ي كنتـرل محـيط    هـا   سيـستم :  بخـش دوم   - تنظيم شرايط محيطـي    -۵۸

  )۱۳۸۱تابستان(
  )۱۳۸۱تابستان ) (هرانكالن شهر ت( توسعه - شهر سالم-۵۹
  )۱۳۸۱پاييز (مفاهيم كلي  :  بخش اول-آوري اطالعات  فن-۶۰
  )١٣٨١ زمستان ()هاي تكثير و كاشت و نگهداري روش(چمن : چهارم جلد -منظرسازي -۶۱
  )۱۳۸۱زمستان (آوري اطالعات  مديريت فن :  بخش دوم-آوري اطالعات  فن-۶۲
  )۱۳۸۲بهار ( الكترونيك تجارت :  بخش سوم-آوري اطالعات  فن-۶۳
  )۱۳۸۲تابستان (» سيم امنيت و تجارت بي«تجارت الكترونيك  :  بخش چهارم-آوري اطالعات  فن-۶۴
  )۱۳۸۲تابستان (»      ي سبز و پايدارها ساختمانشناخت و لزوم « ي سبز و پايدار ها ساختمان -۶۵
 )۱۳۸۲تابستان (دولت الكترونيكي :  بخش پنجم-آوري اطالعات  فن-۶۶

  )١٣٨٢پاييز ( كليات -بخش اول): حرا(هاي مانگرو  جنگل- منظرسازي-٦٧
 )۱۳۸۲پاييز (بازاريابي الكترونيكي :  بخش ششم-آوري اطالعات فن -٦٨

  )۱۳۸۲زمستان (شهرداري الكترونيكي :  بخش هفتم-آوري اطالعات فن -٦٩
 )۱۳۸۳بهار (آموزش الكترونيكي :  بخش هشتم-آوري اطالعات  فن-۷۰

  )۱۳۸۳تابستان ) (جلد دوم(آموزش الكترونيكي :  بخش نهم-فن آوري اطالعات-۷۱
  

  : اند  همچنين نشريات تخصصي ذيل نيز منتشر گرديده
  )١٣٧٢زمستان ) (بخش تحقيق و توسعه(ي بزرگ ها شركت حقايقي در مورد -
  )١٣٧٢زمستان ) (آببخش عمران ( انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي -
  )١٣٧٣بهار ) (بخش عمران آب(هاي شمالي تهران   اي سيالب در حوضه   تحليل منطقه-
  )١٣٧٢زمستان ) (بخش انرژي( اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ -
  )١٣٧٢پائيز  (-)بخش شهر سالم(تهران   شهرداري   ٢٠منطقة   سالم در شهرك فاطميه   بدن/ سالم  انديشه: پويش   پارك-
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  )١٣٧٢پائيز ) (بخش شهر سالم( شهرك ترافيكي كودكان -
  )١٣٧٢زمستان ) (بخش شهر سالم( سازماندهي كاركردهاي بهينة نمايشگرهاي ديجيتالي -
  )١٣٧٣بهار ) (بخش شهر سالم( استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري -
  )١٣٧٣تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي نو    پارك انرژي-
  )١٣٧٣زمستان ) (بخش شهر سالم(سازي خدمات پرواز   هينه ب-
  )١٣٧٤تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي شمال تهران    بازارچه صنايع دستي در كوهپايه-
  

  :اند  ضمناً كتب زير منتشر گرديده
  )١٣٧٢ ((PARKING STRUCTURES) سازة پاركينگهاي طبقاتي -١
  )١٣٧٣ ((HYDRAULIC STRUCTURES)هاي آبي    سازه-٢
  )١٣٧٣ ((AUTO CAD. V.12 USER’S GUIDE) ١٢ خودآموز اتوكد -٣
  )١٣٧٥ -دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان برنامه و بودجه (ريزي و طراحي هتل    برنامه-٤
  صنعت آب كشور   وپنج جلد استانداردهاي  بيست-٥

  )١٣٧٥ -سازمان برنامه و بودجه  و تدوين معيارهاي  دفتر امور فني(
  )OpenGL) ۱۳۸۲ راهنماي برنامه نويسي -٦
  

  : شوند  كتب زير بزودي منتشر مي
  )ره شهر: مترجم ( LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES)طراحي، اجراء( منظرسازي -١
  )ره شهر: مترجم (ELECTRICAL GROUNDING) اتصال به زمين( اصول زمين كردن الكتريكي -٢
 
 
 
 
 
 


