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مصرف انرژی در قرن حاضر با توجه به رشد روزافزون  —چکیده 

روز در حال افزایش می به تر، روزت به رفاه بیشصنعت ونیاز بشری

افزایش  باشد.از طرفی با توجه به روبه پایان بودن منابع انرژی فسیلی و

های جدید روز به روز در های انرژی استفاده از تکنولوژیقیمت هزینه

 ل توسعه می باشد.در این مقاله ابتدا سیستم مدیریت هوشمند ساختمانحا

(BMSمعرفی شده وسپس به ارزیابی اقتصادی اجرای سیستم ه ) وشمند

گاه کاشان بر اساس های آموزشی دانشساختمان در یکی از ساختمان

ایی وموتورخانه هوشمند شده در زمینه سیستم روشنسناریوی طراحی

ر نهایت نتایج حاصل در خصوص میزان صرفه جویی است. دانجام شده

 برگشت هزینه ارائه شده است. و

 

 ارزیابی اقتصادی، مدیریت هوشمند ساختمان، —های کلیدی واژه

 سرمایهبرگشت سیستم روشنایی و موتورخانه،

  همقدم  .1

ا در سااختمان نشاب یسایار م مای رهوشمند امروزه سیستم مدیریت  

ه دارد. این سیستم ای تاسیسات ساختمان یه ع دهزینهکنترل فنی، مدیریتی و 

رایط محیطی مناسب یاا های مختلف ساختمان و ایجاد شضمن کنترل یخب

سبب ی ینه سازی مصرف انرژی، یاابیردن ساط  های همزمان ارائه سرویس

یاه امااناات موجاود در سااختمان مای یا توجاه ترییبوری کارایی و ی ره

وری عباارت اسات از کااهب نیاروی انساانی، ی ره بافزایمنظور از .گردد

رژی، کاهب هزینه نگ اداری و کاهب نرخ خرایی سیستم، استفاده ی ینه از ان

های ساختمان. ناته یسیار م ام کنندگان سرویسسازی آسایب مصرففراهم

های مختلاف الاتریاای و گیری از سیستمی ره مدیریت هوشمندساختماندر

 سازندگان مختلف، متناسب یا نیازهاای سااختمان وسطماانیای ارائه شده ت

یاشد که این امر، تحاولی اساسای در در یك مجموعه یه صورت متمرکز می

های مختلف آن نظیر اپراتاوری کنترل ساختمان ایجاد کرده وهزینهنظارت و 

.در کارهاای گششاته دهادداری را یه صورت چشمگیری کااهب مایو نگ 

های مدیریت هوشمند پرداخته شده است. سیستم تر یه یررسی و تحلیلییب

های مختلف اکثر کارهای گششته یه یررسی سیستم هوشمند ساختمان و جنبه

یه استفاده از سیساتم مادیریت هوشامند  [1]  نویسندگانآن پرداخته است. 

ختمان پژوهشااده انارزی ساختمان یا توجاه یاه ممیازی روساتایی در ساا

یه یررسی اقتصادی و شناسایی موانا  اجارای آن  [2]نویسندگان .اندپرداخته

یه ارتباا   [3]نویسندگان. انددیریت هوشمند ساختمان پرداختهدر سیستم م

 د.نااپردازهوشمندسااازی ساااختمان یااا اقتصاااد، آسااایب و فرهناا  ماای

سیسااتم هوشاامند ساااختمان یااه یررساای فناای و اقتصااادی  [4]نویسااندگان

انداردساازی سیساتم مادیریت هوشامند یاه است  [5]نویسندگان .اندپرداخته

ساختمان و وضعیت کنونی و منای  موجود در مشررات ملی پرداختاه اسات. 

یه ی ینه سازی مصرف انرژی در ساختمان یا رویارد سیستم  [6]نویسندگان 

که تااکنون ارزیاایی یا توجه یه ایناست. مدیریت هوشمند ساختمان پرداخته

ازگشت سارمایه سیساتم مادیریت هوشامند جویی و یدقیشی از میزان صرفه

و مطالعاه و ارزیاایی اقتصاادی یاا  ساختمان انجام نگرفته است در این مشاله

مدیریت یار اسااس سااختار شادهطراحایی آماده از پاروژهآمارهای یدست

ساازی ذخیاره یطور میانگین در یحا در دانشگاه کاشان  هوشمند ساختمان
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صارف وجاود داشاته و یازگشات درصد کااهب م 33الی  22انرژی حدود 

 .می یاشدسال  3الی  2ساختاردر حدود این سرمایه یه موجب استفاده از 

ساختمانی است که مج ز یه یك زیرساخت  یطور کلی ساختمان هوشمند،

های تواند یه صورت مستمر نسبت یه وضعیتارتباطاتی قوی یوده که می

ن ا وفق دهد و همچنین یه العمل نشان داده و خود را یا آمتغیر محیط عاس

ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد که از منای  موجود یه صورت 

امروزه یا  .دهدمی موثرتری استفاده نموده و امنیت و آرامب آن ا را افزایب

توجه یه کمبود منای  انرژی در سط  ج ان، اهمیت مصرف ی ینه سوخت 

ظیفه و ساختمان وشمنده سیستم مدیریت.ییب از پیب مورد توجه است

 ،تمان را از لحاظ سرمایب و گرمایبمدیریت و کنترل وضعیت ساخ

امنیت، سیستم اعالم حریق و ارتبا  منطشی این زیر ترددو کنترل روشنایی،

 .سیستم ها را یر ع ده دارد

 
 قسمت های مختلف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان-1شکل

 

ه سوم دیگریه تجمالت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در هزار

اندیشد یلاه یحران انرژی درج ان و پدیده نمی لوکسهای وساختمان

نسل یشر در این هزاره قرار  گرمایب کره زمین چالشی است که پیشروی

های زیست ر کره زمین و ایجاد آبیندهد استمرار تولید گرما .در واق .دارد

بح  ماد خواهد کرد که محیطی و مصرف سری  منای  فسیلی یحرانی را ایج

تجمالتی نبوده یلاه بح  ممدیریت هوشمند مصرف و تولید دیگر یك 

یرای یك ساختمان مدرن  ناپشیر و یك ویژگی یسیار ارزشمندضرورتی اناار

 [7]. تامروزی اس

 شود:های زیر را شامل مییخب، مدیریت هوشمند ساختمان یه معنای خود

 راهبری تاسیساتی الف(مدیریت و

 راهبری اقتصادی مدیریت و ب(

 راهبری حفاظتی و امنیتی ج( مدیریت و

  د( مدیریت مصرف انرژی

 های مختلفگشاری در یخبه( مدیریت ریسك سرمایه

هایی است یای از مزایای رشد سری  فن آوری اطالعات، توسعه سیستم

ه ه و نسبت یگیری و ارزیایی کردکه می توانند تغییرات اطراف ما را اندازه

العمل نشان دهند. این توانایی در کنترل تغییرات منجر یه آن ا عاس

هایی که در آن ا یزیای اطراف ما، یه خصوص ساختماندر محیط ف دگرگونی

ی ره گیری از یك سیستم جام   یا.کنیم شده استزندگی و یا کار می

در ساختمان می توان یه اهداف زیر دست پیدا  مدیریت هوشمند ساختمان

 د:رک

 مدیریت و کنترل و نمایب سیستم 

 کاهب مصرف سوخت و انرژی در ساختمان 

 های تعمیرات و نگ داریپایین آوردن هزینه 

 هایاب یردن عمر مفید دستگاه 

 افزایب راندمان و ضریب عملارد تج یزات 

 تأمین آسایب و ایجاد فضای  و های کنترلیتصال یه دیگر سیستما
 .[8]راحت یرای ساکنین

ضرورت ی ینه  د کهنیر یار اقتصادی عوامل دیگری نیز وجود دار عالوه

ی فسیلی رویه از انرژستفاده یی.اکندضاعف میسازی مصرف انرژی را م

یودن یاب .های اخیرشده استدر سالزیست یاع  افزایب آلودگی محیط

محدودیت منای  انرژی ، نیاز یه تشاضای ییشتر انرژی ،رشد جمعیت

مصرف انرژی یه دلیل الگوی ناصحی  مصرف  یودن رشدیاب ،دیدناپشیر جت

وجود صنای  و کارخانجات  ،عدم وجود سیستم یازیافت انرژی، انرژی

افزایب گازهای گلخانه ، متای یودن اقتصاد ملی یه درآمدهای نفتی، فرسوده

 43های عملیاتی ساختمان در طی هزینه یاب یودن ،ای و یاران های اسیدی

را ضرورت  هارگیری سیستم های هوشمند در ساختمانیاااخیر سال

عالوه یر های هوشمند در ساختمان یه کارگیری سیستم، یخشیده است

های شماری که دارد یاع  مصرف ی ینه انرژی در صورت مزایای یی

 .[8]گرددانرژی میهای نتیجه کاهب شدید هزینهمختلف و در 

 

 



 عنوان مشاله
ت ران، ایران 4931 –المللی یرق کنفرانس یینامین سی   

 3  

 

 

 

 

 

 

 

هزینه ساختمان های سنتی وهوشمند نمودار اختالف انرژِی و– 1شکل  

 

سیستم  کنترل هوشمند سیستم روشنایی و .2

 موتورخانه به منظور اعمال در ساختمان:

سنسورهای  سیستم کنترل روشنایی پروژه یر حسب لوکس نوری و

یه طور مثال اتاقی را در نظر  در نظر گرفته شده است.( motionحرکتی )

سنج که در ایتدا یك سنسورلوکس ست.روشنایی اگیریم که دارای دوخط می

در ییرون ساختمان نصب شده است تا درصد نور و روشنایی هوای ییرون را 

سنج دیگری را لوکسسنسور داخل ساختمان ارسال کند. ییه یشیه کنترلرها

 ایم.هر کدام از تایلوهای کنترلی روشنایی در طبشات قرار دادهنیز داخل 

ر لوکس روشنایی داخل اتاق که از طرف سنسوکنترلر پس از مشایسه درصد 

سنسور گردد و درصد روشنایی که از طرف داخلی یه کنترلر ارسال می

گیری می کند که در حال حاضر در مد شود نتیجهییرونی یه کنترلر ارسال می

ر مد روز یود فشط یك بین از سه بین در نظر روز قرار دارد یا شب. اگر د

اگر در مد شب یود دو بین از سه بین در  شود وشده روشن میگرفته

(  motionنظرگرفته روشن خواهد شد.در هر اتاقی سنسورهای حرکتی )

قرار دارد که اگر شخصی وارد اتاق شود این سنسورها سیگنالی یه کنترلر 

شوند که اگر های مریو  یه همان اتاق میشدن بینفرستاده و یاع  روشن 

سنسور های  شود.روشن میاگر شب یود دو بین.بین و  روز یود یك

دقیشه  92( اگر حضور شخصی را پس از زمان مثال motionحرکتی )

شنایی  قسمت مشکور را خاموش د یه خودی خود بین های رواحساس نان

ر احساس نماید یه طور مارند.و مادامی که حضور شخصی را در آنجا می ک

های روشنایی می روشن یاقی ماندن بینسال و یاع  سیگنال را یه کنترلرار

-موتورها، اگزاستکن، خنكهایشامل چیلرها، یرج تم موتورخانهسیس د.شو

یاشد. در سیستم تحت کنترل مدیریت هوشمند یویلر و .. میها، فن

دارای  condenserو  chilledنشا  حساس چیلر همچون خط  ،ساختمان

دارای  ،چیلر است و همچنین سنسورهای حرارتی ورود و خروج سیال از

( در نشا  ورودی اپراتور و کندانسور است تا F.Sسنسور جریان سیال )

یا  ،زدگی و سلوشن شدن مای  مبرد را از یین یبرد و همچنیناحتمال یخ

همراه سنسورهای کنترل دیی آب گرم ورودی از دی  آب گرم یه چیلر یه

 می رل خط ژنراتور را انجامکار کنت ،حرارتی در ورودی و خروجی آب گرم

نشا  کنترلی از  ،کنیرج خنك یج ت کنترل ی ینه BMSسیستم  .دده

-تشایل شده دستگاه Bypassو قسمت  Makeupکلاتورهای  متمرکز یر

سنسورهای دمایی یر روی کلاتورهای رفت و یرگشت یرج  که از است

( ی ره Trip-statusکن و اطالعات یاینری موجود در تایلو یرق )خنك

.در سیستم های معمولی این دستگاه عملاردی دایمی دارد ولی در یرد می

این دستگاه یا توجه یه اطالعات ورودی ذکر شده کنترل می  BMSسیستم 

یر خالف ساختمان  هافناگزاستساختمان عملارد  BMSدر سیستم . گردد

 .یاشدمیها ساختمانهای معمولی دایمی نیست و یر مبنای حضور افراد در

ها و یا یوستر پمپ های سیرکوبتوراز پمپ ج ت چرخب آب در ساختمان

 و ها در حالت رزرو قرار داردطور معمول یای از آنشود که یهاستفاده می

مایشی یا توان نامی مشغول یه کار هستند که انرژی یرق فراوانی را مصرف 

های مختلف از ها در ج ت گردش آب درون سیستماز این پمپ .کنندمی

شود کن و ... استفاده میها، آب مصرفی و یرج خنكکویلها، فنقبیل هواساز

که این گردش سیال یدون در نظر گرفتن مصرف انرژی و راندمان کاری 

صورت کنترل  هاین گردش سیال ی BMS در صورتی که در سیستم ،است

ی و چرخشی، صورت متوال ها یهشده است و یر حسب نیاز ساختمان پمپ

ها دارای مدارات کامل کنترلی یویلر چنین.همگردندروشن و خاموش می

دهد. در های داخلی یویلر را انجام میداخلی هستند که کنترل تمام سیستم

مای و دیا داشتن دمای ورودی و خروجی  BMSسیستم کنترل یویلر توسط 

مصرف کننده گاز  اگیرد. یویلرها عمدتساختمان کنترل عملارد آن انجام می

 .در موتور خانه می یاشند

 

در  BMS ارزیابی اقتصادی بکارگیری .2.1

 :ساختمانی با کاربری اداری وآموزشی
در این قسمت محاسبه توان مصرفی مصرف موتورخانه  دردوحالت 

یدون سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ویا استفاده از سیستم مدیریت 

 .هوشمند ساختمان انجام شده است 
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حاسبه توان مصرفی سالیانه  موتورخانه در م .2.2

حالت عادی بدون استفاده ازسیستم مدیریت 

 هوشمند ساختمان:
های مشخصات فنی سیستم تحت مطالعه و مدت زمان عملارد آن در حالت

 یا و یدون سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در جدول زیرآمده است.

 مشخصات فنی تجهیزات سیستم تحت مطالعه -1جدول

 

 تج یزات

 

کل  توان

/ مصرفی

 گازمصرف

 

 تعداد

 

زمان مدت

عملارد 

 BMSیدون

زمان مدت

عملارد 

 BMSیا

 نامعلوم روز 923 عدد kw 2 132 چیلر

 نامعلوم روز 923 عدد hp 20 2 کنیرج خنك

 روز 933 روز 923 عدد hp 20 3 موتورها

 روز 273 روز 333 عددkw 2 4 فن اگزاست

 روز  100 روز 923 ددع h35 m 2/ یویلر

 

سرمایب از اول خرداد ماه شروع یا توجه یه گرمای زودرس کارکرد سیستم 

-این مدت همواره سیستم فعال می در شود وتا آخر ش ریور ادامه دارد ومی

 می یاشد. 33*4=923یاشد .ینایراین تعداد روزهای کارکرد چیلر یرایریا 

 132kw مجموع توان نامی یا در سیستم موتورخانه دو دستگاه چیلر

 یاشد.می hp 20 مجموع وهم چنین دو دستگاه یرج خنك کن یا توان نامی

 محاسبه توان مصرفی یرج های خنك کن:

 :تبدیل اسب یخار یه کیلو وات ساعت

20hp*746W=14920W 

14920W*120DAY*24HOUR=42969KWH 

 توان مصرفی چیلرها:

132KW*120DAY*24HOUR=380160KWH 

یاشد که فعال میپمپ  دعد9عدد پمپ و در زمستان  3ستان تعداد در تای

گیریم که مصرف پمپ نتیجه می hp23یا احتساب مصرف هرپمپ یه مشدار 

 .می یاشد 20hpودر زمستان 60hpها در تایستان 

60HP*746W*120DAY*24HOUR=128908KWH 

20HP*746W*120DAY*24HOUR=42969 KWH 

 ها:توان مصرفی اگزاست فن

یاشد که مصرف آن عه دو دستگاه اگزاست فن موجود میدر این مجمو

ها معموب در تمام سال یه غیر از روزهای فناگزاستیاشد. می4kw ها 

ماه از سال کار می  93که یا احتساب تعطیالت رسمی یاشد، تعطیل فعال می

 داریم:در نتیجه  کند

4KW*10MONTH*30DAY*24HOUR=28800KWH 

 :سیستم گرمایش .2.2

3یویلر: مصرف گاز هر یویلر تشریبا  /m h5  می یاشد.یا فرض آن که

یاشد عدد می 2ها ماه یاشد ونیز تعداد یویلر 2دوره سرما در کاشان یه مدت 

ودر این مدت همواره  یویلرها یا توجه یه دمای تنظیم شده یرروی 

 ترموستات ها فعال می یاشند:

 

5MOUNTH*30DAY*24HOUR*5m3*2NUM=36000

m 

 یاشد:می kwh 1.1 موتور توزی  سوخت آن توان مصرفی ازطرفی

 

5MOUNTH*30DAY*24HOUR*1.1KW*2NUM=79

620KWH 

محاسبه مصرف انرژی در یک سال با استفاده از  .2.2

 سیستم مدیریت هوشمند ساختمان:

 ریا یا استفاده از تایم در صورت استفاده از این سیستم در موتورخانه و

یودن مشعل درشب نیست ودوساعت قبل از ساعت اداری نیاز یه روشن

.از طرفی یا دانلود کردن تشویم یه سیستم .شودآب گرم می مشعل روشن و

  .های تعطیل )پنج شنبه وجمعه( نیستاحتیاج یه روشن یودن مشعل در روز

های ها ویرجچیلر  ،هواسازها یرای دسترسی همیشگی یه آب سرد مورد نیاز

کنند و از تعطیل کار میحتی در روزهای  یاشند وکن همیشه فعال میخنك

توان ازسناریو تایمر استفاده کرد.ولی یا نصب سنسور یر روی لوله طرفی نمی

حدود  رفته و stand byهای رفت ویرگشت اب دستگاه ها یه حالت 

ویی بت ایعاد موتورخانه صرفه جدرصد در مصرف دستگاه هایه نس 43تا33

دقیق آن مشخص  سازی این سناریو ساعت کارکرداز آنجا که یا پیادهشود.می

  43های تحت اجرای این روش میزان نیست یا مطالعه و یررسی سیستم
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حجم  یا توجه یه یزرگ یودن  میزان مصرف را. لشا جویی داریمدرصد صرفه

 درصد حالت قبل در نظر می گیریم: 03موتورخانه، کاری 

 های خنك کن:صرفی یرجتوان  م

42969KWH*0.6=25781KWH 

 توان مصرفی چیلرها:

380160KWH*0.6=228096KWH 

یا فرض آن که روزهای کارکرد موتورخانه یدون احتساب روزهای 

 92روز در نظر یگیریم وساعت کارکرد موتورخانه  933یرایر  تعطیل را

 :در نظر یگیریم داریم شب(8صب  تا ساعت 0ساعت)از ساعت 

 :تایستان

100DAY*15HOUR*60HP*746W=67140 KWH 

 :زمستان

100DAY*15HOUR*20HP*746W=22380 KWH  

 اگزاست فن ها هم از روال یاب تبعیت می کند:

 توان مصرفی اگزاست فن ها

4KW*9MONTH*30DAY*15HOUR=16200KWH 

 سیستم گرمایب

 مصرف گاز:

100DAY*15Hour*5m3/h*2NUM=15000m3 

 

 

 

 

سبات مصرف برق ساالنه موتورخانهمحا-2جدول  

 BMS یا استفاده   BMSیدون استفاده  تج یزات

 kw 22879kw 42101 یرج خنك کن

 383903kw 228310kw چیلر ها

 979877kw 81223kw پمپ ها

 28833kw 90233kw اگزاست فن ها

 623806kw 359597kw جم 

 

 023830عادی یا توجه یه محاسبات یاب مشدار مصرف یرق در حالت 

kwh یاشد که در حالت اجرای سیستم میBMS  یه مشدارkwh321217 

صرفه جویی شده است که ما اگر مشدار  kw 204231 کاهب یافت که مشدار

ریال  03708373ریال  در نظر یگیریم مشدار 233هر کیلووات ساعت یرق را 

ت صرفه جویی در مصرف یرق فشط در قسمت موتورخانه در یك سال صور

 گرفته است.

متر  72333متر ماعب  یه  983333از طرفی مصرف گاز موتور خانه از 

کاهب داشته ایم که اگر  متر ماعب 932333ماعب کاهب یافته که مشدار 

ریال 932333333ریال  در نظر یگیریم مشدار   9333قیمت هر متر ماعب را 

 صرفه جویی سابنه در مصرف گاز موتورخانه داشته ایم.

ریال صرفه جویی در مصرف کل 902708373روی  هم رفته مشدار   که 

 داشته ایم. BMSسابنه موتورخانه یا اجرای سیستم 

با محاسبه مصرف انرژی روشنایی وفن کویل ها  .2.2

 : طراحی شده  BMSسیستماستفاده از

 یا توجه یه ایناه آمار دقیشی از مشدارمصرف یرق در ساعات مختلف در

جه یه اطالعات قبلی مشایه از پیب یینی هایی یه شرح دسترس نیست، یا تو

مصرف کل یرق روشنایی در این ساختمان که از نوع  زیر ی ره می یریم.

شب ادامه می یاید  1صب  شروع شده وتا  7آموزشی یوده معموب از ساعت

ساعت یا  94ساعت مصرف داریم.از این  94.پس در کل یه طور متوسط 

و ساعات طلوع و غروب خورشید یه طور متوسط  توجه یه تغییرات فصول

توان از روشنایی روز استفاده کرد که اگر از سیستم مدیریت را می ساعت 4

توان این مصرف یرق را در این استفاده شود می( BMSهوشمند ساختمان )

هچنین در صورت استفاده ازمدیریت  ساعت یه مشدار صفر یرسانیم. 4

اعت می توان مشدار استفاده از روشنایی را یه س 2هوشمند ساختمان حدود 

ساعت  هوای ییرون کامال  2نصف مشدار عادی یرسانیم. هچنین حدود 

 تاریك است و یاید از کل ظرفیت روشنایی استفاده کرد.

یا توجه یه توضیحات یاب مصرف یرق روشنایی کالس ها وسایر اتاق ها را 

ویا تعریف ضریب استفاده  می توانیم در یك روز از طریق روایط زیر

 محاسبه کنیم.وضرب آن در مشادیر قبلی 

4 5 1 5 5 3
0 1 0.535

14 14 2 14 14 2
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ها در جدول زیر یا شمارش تعداد منای  روشنایی اماکن و حاصل ضرب آن

شود. حال در میزان توان مصرفی مشدار مصرف کل روشنایی مشخص می

تم مدیریت هوشمند یرای محاسبه مشدار توان مصرفی در حالت اجرای سیس

ساختمان  مشدار توان مصرفی حالت قبل را در ضریب مصرف محاسبه شده 

مصرف پیب یینی یاشد ضرب شده است.می 3523در یاب که  دارای مشدار 

 ساعت کاری یر حسب وات ساعت 94شده در طول شبانه روز یا احتساب 

 : یاشدمییه شرح ذیل 

شناییمحاسبات مصرف برق ساالنه رو-2جدول   

یدون استفاده از  هاماان

BMS 

یا استفاده از 

BMS 

 338088kw 989918kw کالس ها

های اداریاتاق  22083kw 92933kw 

های سرویس

 ی داشتی

02903kw 92432kw 

هاراهرو  22144kw 98048kw 

 471472kw 224499kw جم  کل

 

اده از یا استفسال یا استفاده از جدول یاب مشدار صرفه جویی در یك 

می  2222309=224499-471472رسیستم هوشمند مدیریت ساختمان یرای

روز کاری مصرف  2یا عنایت یه این ناته که در دانشگاه در هر هفته  یاشد.

 داشته یاشیم یه نتایج زیر می رسیم.

کیلووات ساعت   2933 درطول یك ماه حدودا طبق محاسبات یاب

که  ایی خواهیم داشت،صرفه جویی انرژی یرق فشط دریخب روشن

 ریال درسال 233 هرکیلووات ساعت یرق یرای دانشگاهقیمت  یادرنظرگرفتن

 ریال صرفه جویی فشط دریخب روشنایی خواهیم داشت 94370333

فان کویال یاه کاررفتاه کاه یاتوجاه  12همچنین درساختمان ماوردنظر

یاتوجاه یاه اینااه  .وات درسااعت اسات223یه مصرف متوساط ان حادود

وات اناارژی 977332433درسااال ساااعت تشااایل شااده، 8703 از هرسااال

یااه ایناااه یااك سااوم زمااان رامشااغول یااه یاتوجااه  .مصاارف میشااود

 یاعنایاات یااه ایناااه در.مصاارف سااابنه داریاام21933833کاااردرنظریگیریم

سااااعت  24 روزکااااری وجاااودداردواز 2 سااااعت هفتاااه فشاااط 908

 73 فتااهساااعت یااه سیسااتم نیازاساات،پس درطااول ه94روزکاااری ن ایتااا

کاااه یااساااتفاده ازسیساااتم مااادیریت .دهااادسااااعت کارمفیااادانجام مااای

ساااااعت  73 هوشمندساااااختمان ایاااان سیسااااتم فشااااط درایاااان

 03 یرایرماای شااودکه شاااهد 354 کارخواهاادکردیعنی مصاارف یاارق ان

 .درصدصرفه جویی دراین یخب هستیم

 

 ارزیابی اقتصادی طرح: .2.2

ب جدول زیر یا توجه یه توضیحات فوق الشکر یرای جم  یندی مطال

 ارایه می گردد.

 

میزان صرفه جویی با اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان-2جدول  

 میزان صرفه جویی سابنه یرحسب ریال هاماان

 ریال 03708373 یرق موتور خانه

 ریال932333333 گاز موتور خانه

 ریال 22772037 یرق داخل ساختمان

 ریال988243737 جم  کل

یت این است که اگر قیمت یرق را یه طور پلاانی در نظر ناته حایز اهم

یگیریم یا اگر تعرفه یرق را همانند تعرفه دیگر سازمان های دولتی درنظر 

یرایر مشدار محاسبه شده در  257یگیریم مشدار هزینه یرق مصرفی حدود 

ریال  470911921حالت تعرفه یرق دانشگاهی خواهد یود،که مبلغی یالغ یر

یه این نتیجه ی را یه همراه دارد.یا توجه یه محاسبات انجام شده صرفه جوی

 کامال کارامد و BMSی یخب خصوصی از سیستم می رسیم که استفاده

 دارای یازگشت سرمایه مناسبی است. 

هم چنین یا توجه یه قیمت پیشن ادی شرکت پیماناار یرای طراحی 

ریال می  233333333واجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان یه مبلغ 

مشدار صرفه جویی مدت زمان یرگشت سرمایه کم یاشد در نتیجه یامحاسبه 

 تر از سه سال خواهد یود.

 

 نتیجه گیری .2

جویی و مدت زمان یرگشت صرفهمیزان  یررسی مشاله هدف از انجام این

-یوده است و مشاهده می هوشمند ساختمان سرمایه اجرای سیستم مدیریت

در سرمایه یرگشت  کاهب مصرف انرژی و درصد 43تا  33شود که میزان 

های انرژی استفاده شده در جا که قیمت واحد یستهاز آن. ساله دارد. 3حدود 

-یاشد و محاسبات پلاانی در آن لحاظ نمیاین مشاله یرای ارگان دولتی می
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کنندگان تر از مصرفجویی یه مراتب کمشود در نتیجه مشدار صرفه

مان یرای های هوشمندساختیی شك استفاده ازسیستملشا  یاشدخصوصی می

موثر است ودارای یازگشت سرمایه حداکثرتا دوساله  یسیاریخب خصوصی 

 .می یاشد

 منابع .2
استفاده از سیستم های مدیریت انرژی یا توجه ״عظیمه السادات خوانساری، آزاده معروف مشا ،  [1]  

نخستین همایب ملی سیستم های ، ״سیستم ای انرژییه ممیزی یخب روشنایی ساختمان پژوهشاده 

 .9312 ایران، ، هوشمند مدیریت ساختمان یا رویارد ی ینه سازی مصرف انرژی

تم مدیریت یررسی اقتصادی و شناسایی موان  اجرای آن در سیس ״فریبا کرانی، حامد قادرزاده،  [2] 

 .9312، ایران،دهمین کنفرانس یین المللی م ندسی صنای  ،״ هوشمند ساختمان

ارتبا  هوشمند سازی ساختمان یا اقتصاد، آسایب ، امنیت و  ״ها، ، اعظم عباسشلییخبسمانه نیك [3]

ی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان یا رویارد ی ینه سازی مصرف نخستین همایب مل، ״فرهن 

 .9313ایران،  ،انرژی

نخستین ، ״یررسی فنی و اقتصادی ساختمان ای هوشمند ״فر، امیرعباس رحمتی، امیر درخشان [4]

 .9313، ایران،  دیریت ساختمان یا رویارد ی ینه سازی مصرف انرژیهمایب ملی سیستم های هوشمند م

 
در حوزه سیستم های مدیریت استانداردسازی ״پسند، زهرا رحمتیان ماسوله، محمدم دی شرع [5]

نخستین همایب ملی ، ״ هوشمند ساختمان وضعیت کنونی و منای  موجود یرای تدوین مشررات ملی

 .9313، ایران، سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان یا رویارد ی ینه سازی مصرف انرژی

 

ی ینه سازی مصرف انرژی در ساختمان یارویارد استفاده از ״زاده،آقاسی،م دی تشیلمان حاجیس [6]

 .9313های هوشمند ایران،ایران،،دومین کنفرانس شباه״سیستم های هوشمند

[7] T. kaskenranta, .” smart building management system”. 2012 
J. Huston.”, Energy and Buildings, Volume 42, Issue 3 , pp3290–297,  March 

2010. 

[8]  S. Madanian , V. Tansaz,.” The Role of IT and Its Technologies on 
Energy Conservation”,  International Conference in New Trend in Energy 

Conservation, At Amir Kabir University, Tehran, Iran, 2015. 
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