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فصل اول 

«پيشگفتار» 

بقاء و استقالل صنعتي هر كشور مرهون وجود آگاهي از آخرين دستاوردهاي علمي و صنعتي در آن 

كشور است و تالش در راه خور كفايي و نيل به آن همواره مورد نظر مسئولين و آرزوي مردم ايران 

بوده است . از طرف ديگر با پيشرفت علوم ارتباطي جهان بصورت دهكده كوچكي در آمده كه هر 

پديده جديد در آن به سرعت تمامي مراحل علمي و صنعتي را در نورديده و خود را به بازارهاي 

مصرف مي رساند به شكلي كه گاهي قبل از آشنايي ما با خواص و كاربرد يك پديده علمي و يا 

صنعتي به كارگيري آن در ديگر كشورها منسوخ شده و پديده اي جديدتر با كاربردي بهتر جايگزين 

آن مي گردد. 

اگر جهان در اواخر قرن نوزدهم با اولين انقالب صنعتي روبرو شد در شرايط فعلي هر روز و هر ماه با 

تحوالت سرسام آور و دگرگوني هاي عظيمي مواجه هستيم كه تنها دو راه در مقابل ما وجود دارد : 

 تسليم و دنباله روي محض از ديگران بدون هيچ اراده و مقاومتي كه سرانجام آن وابستگي راه اول :

هر چه بيشتر علمي و صنعتي و اقتصادي ... مي باشد كه به هيچ وجه در خور شأن و منزلت ملت ايران 

نيست . 

 سعي و تالش در جهت آشنايي با پديده هاي جديد علمي و صنعتي و گزينش منطقي و راه ديگر: 

عاقالنه ابزار مورد نياز براي مسائل و مشكالت موجود در جهت رفع عقب افتادگي هاي علمي و 

صنعتي گذشته ، با توجه به نيازها و شرايط موجود در جامعه كه نتيجه آن پيشرفت هر چه سريعتر و در 

نهايت رسيدن به جايگاهي برازنده ملت ايران است . 
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از هزاران سال قبل به وجود آوردن بناها و ساختمانهاي عظيم يكي از مهمترين نشانه هاي قدرت و 

توانايي و اقتدار اقوام و ملتها و  فرمانروايان بوده است . 

براي مثال ساختمان اهرام مصر باستان ، مجموعه كاخهاي تخت جمشيد ، بقاياي شهر تاريخي روم 

باستان و يا شهر قديمي آتن و... و شايد امروزه وجود اين آثار ساخته و پرداخته دست بشر بزرگترين 

معيار تعيين كننده سطح پيشرفت و عظمت يك تمدن قديمي باشد . 

امروزه هم وجود ساخت و سازهاي عظيم از ارزش بااليي برخوردار است بصورتي كه تنها اثر بشري 

كه از كره ماه نيز قابل مشاهده است ديوار عظيم چين مي باشد . 

نقش ساخت و سازه هاي برجسته در تمدن امروز بشري به گونه اي است كه حتي شهرهاي بزرگ 

امروزي هم هر كدام توسط يك و يا مجموعه اي از بناهاي عظيم و متفاوت و سمبليك شناخته مي 

شوند . مانند برج ايفل در پاريس ، برج ساعت لندن ، مجموعه كاخهاي كرملين در مسكو ، مجموعه 

تاج محل در هندوستان و يا مجموعه آزادي در ميدان آزادي تهران ... 

هر كدام از بناهاي ياد شده و ديگر آثار در نقاط ديگر جهان از بزرگترين دستاوردهاي انديشه بشري به 

شمار مي رود كه به عنوان شاخصي براي نشان دادن و ارزيابي توانايي فني و تكنيكي ملت ها محسوب 

مي شود . 

هر چند در گذشته به تعداد محدودي ساختمان هاي بزرگ و عظيم ساخته مي شد كه شايد بزرگترين 

مشخصه آنها بزرگي ابعاد و وسعت آنها بود ولي امروز به وفور شاهد ساخت و و سازهاي بزرگ و 

متنوعي در جوامع بشري با كاربري هاي متفاوت هستيم كه داراي پيچيدگي هاي خاص خود هستند كه 

به منظور ساخت و بهره برداري از بناهاي عظيم ديگر افراد و يا ابزار منفرد نمي توانند كارگشا باشند 
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زيرا به دليل تنوع و پيچيدگي تخصصها نيز به گروه و تيمهاي كارآمد تخصصي متشكل ازا نسانهاي 

متفاوت ولي هماهنگ با يكديگر مي باشد و در انجام كار هم ابزار و ادوات جاي خود را به سيستم ها 

و ماشين آالت پيچيده داده اند . 

براي كار هماهنگ انسانها با يكديگر و با لوازم و تجهيزات مورد نظر بحث مديريت و برنامه ريزي و 

سيستم سازي به ميان آمده است . هر چند كه در گذشته هم سيستمها و روشهاي مديريتي به صورت 

ساده تر و وجود داشت ولي امروزه سيستم سازي در توسعه جوامع بشري حرف اول را مي زند . 

چه در بعد انساني و چه در بعد تكنولوژيكي و ابزار سازي ، بگونه اي كه جامعه خوشبخت تر و توسعه 

يافته تر مترادف با سيستم هاي كار آمدتر و هماهنگ تر است .  

در داخل يك سيستم دريافت اطالعات از قسمت هاي مختلف دروني و بيروني و تجزيه و تحليل و 

انجام تغيير و دگرگوني در جهت هم سوسازي سيستم با طرح اوليه به منظور نائل آمدن به هدف 

مشخص اساس كار و امكان دوام سيستم را بوجود مي آورد . 

پس در اينجا بحث كنترل مطرح مي شود . در گذشته بيشتر از اجزاء كنترلي مانند شير كه جريان آب 

را كنترل مي شود استفاده مي شد . ولي امروزه اين اجزاء كنترلي جاي خود را به سيستم هاي پيچيده 

كنترلي داده اند. 

سيستم هاي كنترل و يا به عبارتي مقوله كنترل ديگر يك بخش فرعي از علوم مهندسي محسوب نمي 

شود بلكه حلقه هماهنگ كننده و پيوند دهنده بخش ها و زير مجموعه هاي مختلف علوم مهندسي به 

حساب مي آيد. 
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در آغاز اتوماسيون به شكل ابتدايي در رشته مهندسي مكانيك پديد آمد ولي پس از به خدمت گرفتن 

الكتريسيته ابزار و ادوات برقي نقش اصلي را در عمل اتوماسيون و كنترل بر عهده گرفتند . 

در طول قرن بيستم با پيدايش و پيشر فت رشته الكترونيك كه در اواخر آن با ساخت و تكميل 

ماشينهاي حسابگر و رايانه ها به اوج رسيد سيستم هاي پيشرفه كنترل پا به عرصه وجود نهادند . 

اين سيستم ها از چنان قدرت و دقت و تنوع و كارايي برخوردار هستند كه بيشتر به يك معجزه شباهت 

دارند تايك ساخته دست بشر و آنچنان نقش برجسته اي در رشته هاي مختلف علوم مهندسي بر عهده 

دارند كه آگاهي و آشنايي با ابزار آالت و تجهيزات و سيستم هاي كنترلي يك نياز روز افزون 

مهندسان و كارشناسان فني محسوب مي شود. 

اين سيستم از اشكال ساده و ابتدايي مانند كنترلي دور يك الكترو موتور و يا روشن و خاموش شدن 

يك فن كوئل شروع و تا سيستم هاي پيچيده كنترل هواپيما و ناوبري و هدايت پرواز موشكهاي 

گسترش مي يابند . 

از آنجائي كه بحث سيستم هاي كنترل بسيار گسترده مي باشد و خارج از تواناي اين نوشته است لذا آن 

را به موضوع پروژه يعني سيستم هاي كنترل مركزي و مديريت هوشمند ساختمان محدود مي كنيم .  

سه اصل اساسي زير بناي هر ساخت و سازي را تشكيل مي دهند: 

 - هدف مورد نظر از ساخت و ساز : 1

يعني براي چه كاربردي و به چه منظوري اقدام به ساخت و ساز نموده ايم . براي مثال هدف تهيه يك 

مكان ورزشي مي باشد و يا يك بيمارستان و يا يك فرودگاه و يا يك كارخانه ... 
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 - طراحي و ساخت : 2

طراحي پروژه برا ساس قصد اوليه به منظور بر آورده ساختن هدف مورد نظر شامل پيش بيني نيازها و 

امكانات ، برآورد و تأمين اعتبارات الزم و در نهايت اقدام به ساخت است . 

 

- بهره برداري :  3

بهره برداري صحيح و معقول منطبق با هدف اوليه و نگهداري و تعميرات به موقع به منظور حفظ و 

افزايش كارائي و عمر مفيد . 
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) مقدمه  2-1

زيست گاه را مي توان اينگونه توصيف كرد : مجموعه اي از عناصر كه يك موجود زنده را احاطه 

كرده و بر روي آن تأثير مي گذارند . 

براي اكثر حيوانات از جمله انسان پيدا كردن محل امني براي زندگي و ايجاد يك محيط طبيعي با 

استفاده از مواد موجود يك غريزه طبيعي است . حفاظت از خود در برابر آب و هوا و دشمنان و 

همچنين ايجاد آرامش و آسايش . 

اما بشر امروزه به سادگي با طبيعت به سازش نمي رسد . ساختمانهايي كه ما بنا مي كنيم تبديل به نشانه 

هايي از خود ستايي و پيشرفتهاي فني و علمي ما شده است .  

تلفيقي از دانش و فن آوري و جاه طلبي به عنوان محرك اصلي در خلق ساختمانهاي عظيم براي بشر به 

 سال گذشته جامعه بشري حاصل انعطاف پذيري ، عقالنيت و فن آوري خود 150شمار مي رود . در 

بوده است . 

 ميالدي با ساختن بناي كريستال پاالس در لندن 1851انقالب و تحول در ساختمان سازي در سال 

آغاز گرديد كه در آن به جاي آجر و مالت و گچ از اسكلت فوالدي و پوشش شيشه اي استفاده شد . 

 متر براي مدت 325چهل سال بعد ساختمان فوالدي برج ايفل باعث تعجب جهانيان شد كه با ارتفاع 

 سال بلندترين سازه ساخت بشر در جهان بود در شيكاگو و نيويورك آسمان خراشها تبديل 40بيش از 

به نشانه ها قدرت و ثروت و مقام و منزلت اجتماعي و اقتصادي شدند . 

 متري امپايراستيت ركود تازه اي براي سازه هاي بلند بر جاي 412 با اتمام ساختمان 1931در سال 

گذاشته شد . 
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در طي قرون آدمها هميشه دور هم جمع شده اند و اين به آنها يك حسي از امنيت و حمايت داده 

همچنين باعث تبادل دانش و آگاهي شده است . 

به غير از نياز اجتماعي نهفته در هم زيستي انسانها نيرو و انگيزه قوي ديگري نيز در برپايي چنين سازه 

هاي عظيمي اثر مي گذارد كه از خودستايي و جاه طلبي بشر سرچشمه مي گيرد . با كمي درنگ 

متوجه مي شويم كه يك حس رقابت دروني وجود دارد كه اين ساختمان (متعلق به ما ) بزرگتر از 

ساختمان شما است. 

مخصوصا رقبتي كه بين شركتهاي ساختماني وجود دارد . حجم و عظمت آخرين گروه از آسمان 

 متر در 850خراشهاي در دست ساختمان حيرت انگيز است مانند برافراشتن سازه هايي با ارتفاع حدود 

 متري برج سيرز شيكاگو را محو خواهد كرد . 480آينده نزديك قامت بلند 

يادمان مصر باستان اهرام ثالثه آن است و دنياي بيستم نيز با آسمان خراشهايش در خاطره ها مي ماند .  

در ادامه اين فصل به توضيح سه مجتمع بزرگ ساختماني با كاربريهاي متفاوت مي پردازيم تا داليل به 

 روشن شود. BMSوجود آمدن سيستمهاي 
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 )BMS( )نمونه هاي از بناهاي  خلق شده بر پايه2-2

- برج فرست بنك  1

- استاديوم ورزشي تفريحي اسكاي دام 2

- پروژه عظيم گنبد حيات  3

 

 ) برج فرست بنك ( بلندترين ساختمان كانادا.): 2-2-1

برج فرست بنك كه به بلندترين ساختمان كانادا شهرت دارد در شهر تورنتو در بيست سال پيش 

 متر دارد كه بيش 300 طبقه اي ارتفاعي بيش از 72طراحي و ساخته شده است . اين ساختمان عظيم 

 نفر را به صورت كارمند و كاركنان در اطاقها  و طبقات خود جاي داده است . بناي ساختمان 8000از 

حجم بسيار بزرگي را در بر مي گيرد . هدف از طراحي و ساخت آن يك مجموعه عظيم اداري بود كه 

در زمان خودش بزرگترين ساختمان در بين كشورهاي مشترك المنافع محسوب مي شد . 

 255اين طرح با استفاده  بهترين و تازه ترين روشهاي مهندسي و فن آوري به وجود آمده كه حدود 

 هزار نفر را در خود جاي دهد از اين 8هزار متر مربع فضاي اداري و دفتري دارد و مي تواند بيش از 

 نفر گنجايش دارد و در 500گذشته اين ساختمان چند منظوره است كه سالن غذا خوري آن بيش از 

 مغازه و فروشگاه و هم چنين تعداد زيادي دفاتر تجاري و 150آن يك مجتمع تجاري سه طبقه با 

 روز در سال در 365ساعته براي 24اداري و خدماتي وجود دارد . در اين ساختمان كار بصورت 

 هزار 126بسياري از قسمتها جريان دارد . قبل ذكر است كه در اين ساختمان يك سيستم روشنايي با 
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 هزار خانه متوسط وجود دارد . و صرفه جويي هر يك المپ در سال بالغ بر 5شعله معادل روشنايي 

صدها دالر هزينه است و اين امر فقط توسط سيستمهاي كنترل روشنايي ميسر است . در اين ساختمان 

 آسانسور 30چند باالبر با ظرفيت چهل تن براي جابجايي كاميونهاي حامل مايحتاج و زباله و همچنين 

دو طبقه سريع براي جابجايي افراد وجود دارد . حسگرها (سنسورها ) بسياري براي كنترل و ايمني 

آسانسورها و كل ساختمان بكار رفته كه تمامي آنها از يك مركز كنترل مي شوند ، يك سيستم 

شستشوي نماي ساختمان به صورت اتوماتيك بدون دخالت انسان كار نظافت نماي بيروني ساختمان را 

بر عهده دارد . سئوالي كه در اينجا مطرح است اين است كه كدام سيستم سنتي مي تواند كنترل و راه 

بري چنين ساختمان عظيمي را بر عهده داشته باشد . 

 

 ) استاديوم ورزشي تفريحي اسكاي دام (بزرگترين استاديوم سر پوشيده 2-2-2

جهان ) : 

براي بسياري از مردم مجموعه ورزشي يك شهر نشانه ايي از غرور ملي به حساب مي آيد . اسكاي دام 

بزرگترين مركز ورزشي و تفريحي سرپوشيده جهان است كه در شهر تورنتو كانادا قرار دارد . اين 

استاديوم در تابستان و فصول گرم به صورت روباز و در زمستان و روزهاي بارندگي به صورت سر 

 متخصص و معمار و مهندس ساختمان و 500پوشيده در مي آيد براي طراحي و ساخت آن بيش از 

مكانيك و برق در مدت دو سال و نيم زحمت كشيده اند . براي تجسم ابعاد و عظمت اين استاديوم 

ورزشي سرپوشيده به اين صورت مي توان بيان نمود كه در ميدان اصلي آن مي توان مسابقات اتومبيل 

 طبقه را مي شود زير سقف اسكاي دام جا داد  در 31راني ترتيب داد . بصورتي كه يك ساختمان 

 رديف خانه را قرار داد . حقيقت آن را بخواهي مي توان 32داخل محوطه سالن اصلي آن مي شود 
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گفت كه آن يك سالن ورزشي تفريحي منحصر به فرد است با يك هتل مجهز در پشت سرش كه 

مشرف به شهر تورنتوي كانادا مي باشد . 

 هزار فوت مربع مي باشد كه مي تواند 230اين استاديوم داراي يك سقف متحرك عظيم با مساحت 

 دقيقه به يك ورزشگاه رو 20 قوه اسب) در مدت 7600توسط موتور هاي پر قدرت (با قدرت حدود 

باز و يا رو بسته تبديل شود . 

با استفاده از رادار و هواشناسي و تكنيكهاي پيشرفته مكانيكي و كنترلي و كامپيوتر هاي توانا اين 

ورزشگاه مي تواند در تمام طول سال بدون نگراني از تغييرات جوي به كار خود ادامه دهد . 

استاديوم اسكاي دام يك مجتمع بسيار پيچيده است كه در ساخت آن تخصص ها و سيستم هاي كنترل 

 بسيار پيشرفته اي به كار رفته است تا فعاليت و كار در آن به نرمي و راحتي در شبانه روز ادامه داشته باشد .

) ، سيستم هاي كنترل باالبرها و آسانسور ها ، آژير هاي اعالم حريق و HVACسيستم تهويه مطبوع (

خطر ، سيستم كنترل روشنايي ، سيستم نظارت و كنترل ساختمان ها و درب ها و آسانسورها كه در 

واقع تمامي اين سيستم ها توسط حسگر ها و عمل كننده ها و كنترل ها از طريق يك مركز كنترل 

هوشمند نظارت و مديريت ساختمان را ميسر ساخته است . 

 ) پروژه عظيم گنبد حيات (ساخت مصنوعي چهار اكو سيستم حياتي كره زمين)  2-2-3

مجتمع عظيم گنبد حيات كه از آن مي توان به عنوان مشابه سازي چهار اكوسيستم حياتي كره زمين به 

صورت همزمان به شكل مصنوعي و در عين حال طبيعي نام برد با تنظيم نور مناسب و دما و رطوبت 

مشابه فصول سال و آب و هواي نقاط مختلف كره زمين كه در مونترال و در كنار استاديوم المپيك 

قرار دارد از سازه هاي مدرن و پيچيده امروزي دست بشر است . 
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ساختماني در سايه استاديوم غول پيكر المپيك كه در چشم بسياري از معماران و طراحان و صاحب 

نظران ساختمان گوهري است بر تارك مجتمع المپيك . 

 نقطه به زمين مهار گشته است بزرگترين سطح و سقف معلق جهان را 4پوسته بتوني ساختمان كه در 

 نور گير بزرگ سقف به درون مي تابد بخشي از انرژي 58تشكيل مي دهد . نور طبيعي كه از ميان 

 اكوسيستم داخل آن را فراهم مي كند . يك جنگل حاره اي كه براي حيات بسيار 4الزم براي 

ضروري است تمامي فضاي داخل سازه را تحت الشعاع خود قرار داده است ، با پوشش گياهي انبوه و 

آميزه اي از موجودات عجيب و غريب (گياهان و جانوران) در مقام مقايسه با اكوسيستم جنگل هاي پر 

باران با برگ هاي پهن و درختان هميشه سبز خود . بايد در آن جابايد چهار فصل مجزا با هر نوع آب و 

هوايي در نيمكره شمالي را به صورت مصنوعي به وجود آورد . 

يك اكوسيستم اقيانوسي غول آسا با بيش از دو ميليون ليتر آب دريا ساخته دست بشر همراه با 

اكوسيستم طبيعي وجود دارد . طبيعتي كه معموال بر ما شهر نشينان برخورداري از آن ميسر نيست . 

سر انجام اين موزه زنده شگفت آور با دنيايي شبيه سازي شده از قطبين كره زمين تكميل مي شود . 

 هزار متر مكعب بتون به كار رفته و هر 9در اين جا فقط براي باز سازي صخره ها و سنگ ها بيش از 

 هزار متر 30صخره و سنگي و هر دار و درختي با كوچكترين جزئيات از پيش طراحي شده است . 

مربع فضاي داخل گنبد حيات توسط كاركنان به طور شبانه روزي به اتفاق زيست شناسان و متخصصان 

و مهندسان تحت كنترل مي باشد تا شرايط مناسب فيزيكي و آب و هوايي مهيا شود . 

در زير زمين ساختمان دستگاههاي مولد گرما و سرما و رطوبت و تهويه و تصفيه آب و ديگر تجهيزات 

قرار دارد . كه حيات انواع موجودات زنده داخل مجموعه را تامين مي كنند . 
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يك سيستم هوشمند پيشرفته همه چيز را در كنترل دارد . سنسور ها و عملگر ها (اكچويتورها) و 

آشكار سازها (ديتكتورها) همه جا قرار دارند . و هر گونه اطالعات را به مركز اطالع مي دهند و هر 

تغيير مورد نظر را ميسر مي سازند كه البته همه اين امكانات در حفره هاي درون صخره ها و نقاط دور 

از ديد و دسترس بازديد كنندگان پنهان شده است . كار هاي زيادي به دور از چشم مردم در حال 

انجام شدن است كه باور كردني نمي باشد . 

براي راه انداختن و حفظ اين چهار اكو سيستم مختلف به حجم بسيار زيادي اطالعات و پردازش آن ها 

و تصميم گيري صحيح و سريع نيازمنديم كه فقط يك سيستم مديريت و كنترل هوشمند با امكانات 

كامپيوتري قوي چاره ساز است . 

 

 ) جمع بندي  2-3

نياز بشر براي پناهگاه و سر پناه راهنماي او شد به اين بزرگترين و پيچيده ترين محيط هاي مصنوعي 

تحت كنترل و عظيم ترين سازه هاي پيچيده كه بايد تا حد امكان آن ها را به شرايط طبيعي نزديك 

كنيم . 

يك ايده غلط قرباني كردن طبيعت است براي پيشرفت و توسعه ساخت و ساز در مقابل يك ايده غلط 

ديگر عقب ماندن و عدم پيشرفت صنعتي و تكنيكي به دليل حفظ محيط زيست است راه صحيح آشتي 

دادن طبيعت و پيشرفت هاي صنعتي است كه به اين منظور الگو برداري از تكنيك هاي طبيعي بسيار 

راهگشا مي باشد. 

يك مهندس يا كارشناس موفق كسي است كه با نگاه هوشيارانه در طبيعت سعي در آشتي بين طبيعت 

و تكنولوژي نمايد . 
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اين بناها اگر چه در طراحي ساخار بسيار متفاوت هستند ، اما از عناصر مشتركي نيز بهرهمند هستند . 

در هر ساختماني سه مقوله اصلي وجود دارد : 

اول مقوله ايستايي كه مربوط به شالوده ساختمان و تركيبات ساختار هاي ثابت آن مي باشد . دوم مقوله 

ديناميك و يا اجزاء ديناميكي ساختمان مي باشد كه معرف انرژي هستند . مثل سيستم هاي تهويه هوا و 

روشنايي و صورت ...  سوم عامل انساني است يعني آن هايكه از ساختمان استفاده مي كنند و كسانيكه 

آن را اداره مي كنند . 

در بنياديترين نقش خود هر بنايي بايد سه عنصر اساسي را كه براي ادامه حيات ضروري هستند تامين 

نمايد يعني آب و هوا و روشنايي . 

) براي زيستگاه مصنوعي آماده مي HVACآب گرم و هواي مطبوع از طريق سيستمي معروف به (

) حروف اختصاري گرما تهويه و هواي مطبوع هستند كه در حقيقت عبارتي بسيار HVACشود (

بزرگ است كه همه فعاليت هاي داخل ساختمان را در خود خالصه مي كند . 

) را تشكيل مي دهند يكي سيستم گرمايش است كه حرارت و گرما HVACدو جزء اصلي سيستم (

را طي ماه هاي زمستان تامين مي كند و دومي سيستم سرمايش است كه آب سرد را در ماه هاي تابستان 

به دستگاههاي خنك كننده مي رساند . در بعضي وقت ها در تمام طول سال سيستم هاي برودتي و 

حرارتي بايد كار كنند چون مقدار حرارت و برودت مصرفي داخل ساختمان زياد است . يك قسمت 

سوم ديگر هم وجود دارد كه مانند ششهاي ماكار ورود هواي پاك و خروج هواي آلوده شده را بر 

عهده دارد . وظيفه اصلي مستمر و مداوم هواي تازه و تميز و مفرح است . 
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 سال پيش يكي از روش هاي مرسوم گردش دادن هواي داخلي ساختمان و در نتيجه صرفه جويي 20

در هزينه گرم كردن و يا سرد كردن هواي تازه بيرون بود اما امروزه در ساختمان هاي بلند مانند برج 

فرست بنك نه تنها هواي تازه به درون مي آورد بلكه نسبت به منشا ورود هوا از در هاي اصلي 

ساختمان در طبقه همكف و مستقيما از داخل خيابان كه پر از دود گازوئيل اتوبوس و كاميون و ... مي 

باشد هواي تازه را از طبقه بيست و پنجم مي گيرند و به طبقه همكف و پايين تر مي فرستند . از باالي 

برج يعني از طبقه هفتاد و دوم هم به وسيله هوا كش هاي بزرگ هوا را تا طبقه پنجاهم به پايين مي 

فرستند . در هر ساختمان اگر سيستم تهويه خوب كار نكند ادامه كار و زندگي در آن غير ممكن است 

. از طرف ديگر تالش براي كاهش هزينه هاي انرژي مهندسان و كارشناسان را متوجه طراحي سيستم 

هاي جديد مديريت هوشمند ساختمان ساخته است و شايد وجود اين سيستم هاي جديد به وجود 

آورنده امكانات براي راحتي هر چه بيشتر انسان و آلودگي هر چه كمتر طبيعت باشند و به عنوان پل 

دوستي و آشتي بين طبيعت و تكنولوژي عمل كنند . 

با قرار گرفتن در آستانه هزاره سوم ميالدي بايد كوشيد تا بناها را هر چه مدرن تر و راحت تر و مقرون 

به صرفه تر و هر چه طبيعي تر بر پا كنيم و به آن ها آب و گرما و هوا و روشنايي و ايمني بدهيم كه 

 غير ممكن مي باشند . BMSرسيدن به اين اهداف بدون استفاده از سيستم هاي 
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 ) مقدمه 3-1

مجتمع هاي بزرگ ساختماني مانند فروشگاهها ، بيمارستان ها ، ورزشگاهها ، برج ها ، پااليشگاهها و 

كارخانجات ، با توجه به زير بناي وسيع ، كاربري هاي متفاوت و سالن هاي بزرگ و مكان هاي چند 

منظوره به تعداد زياد كه يا به صورت پراكنده در يك سطح وسيع قرار دارند (مانند ورزشگاه و 

پااليشگاه) و يا به صورت متمركز در طبقات متعدد (مانند برج ها) و در مواردي به هر دو صورت 

متمركز و پراكنده (مانند فرودگاه) نياز به مديريت قوي متكي به تجهيزات مدرن الكترونيكي دارد . 

سرويس و نگهداري تاسيسات و تجهيزات مجموعه از قبيل تاسيسات مركزي تهويه مطبوع ، آسانسور 

ها و پله برقي ها ، تابلو هاي توزيع برق ، سيستم هاي اعالم حريق و اطفاء حريق ، صوتي و تصويري ، 

روشنايي داخلي و محوطه و سيستم هاي حفاظتي وسيستمهاي اخباري خطرات احتمالي(سيستم زلزله)و  

ساير مواردي ازاين قبيل يكي از وظايف اصلي مديريت ساختمان مي باشد . 

سرويس به موقع دستگاهها و جلوگيري از انتشار خرابي احتمالي آن ها و در نتيجه پيشگيري از توقف 

كار اين تاسيسات نه تنها باعث كاهش هزينه هاي نگهداري و تامين آسايش بهره برداران خواهد شد ، 

بلكه در مواردي از قبيل روشنايي اضطراري و اعالم حريق و سيستم حفاظتي ايمني افراد نيز تامين 

خواهد شد . 

بهينه كردن مصرف انرژي و جلوگيري از به هدر رفتن آن از ديگر وظايف مديريت مجموعه مديريت 

است . 

به عنوان مثال بخش نسبتا قابل مالحظه اي از برق مصرفي ، مربوط به تاسيسات تهويه مطبوع مي باشد 

كه استفاده بهينه هر يك از بخش ها به طور غير مستقيم بر ميزان اين مصرف تاثير خواهد داشت . 
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ميزان مصرف گاز نيز به طور مشابه متاثر از سيستم تهويه مطبوع است كه بايد مورد توجه قرار گيرد . 

بنابراين عالوه بر بهينه كردن مصرف تاسيسات با بار مشخص ، مديريت سيستم بايد به گونه اي باشد كه 

مقدار اين بار نيز تا حد ممكن كاهش دهد . 

الزم به ذكر است كه منظور از كاهش ميزان بار تاسيسات ، خاموش كردن آن ها نمي باشد ، بلكه 

هدف اعمال سياستهايي است كه به طور خودكار بهينه كردن مصرف انرژي را در پي داشته باشد . 

با توجه به مطلب فوق كه به طور خالصه اهميت يك سيستم مديريت صحيح براي مجموعه را بيان مي 

كند و با توجه به اينكه پارامتر هاي تحت نظارت و كنترل در اين مجموعه بسيار گسترده تر از آن است 

كه فرد يا افرادي بدون بهره گيري از سيستم هاي پيشرفته كامپيوتري قادر به انجام بهينه اين امر مهم 

 BMS: BUILDING MANAGEMENT SYSTEM باشد لذا نياز به يك سيستم مديريت هوشمند ساختمان  

به عنوان مكمل تاسيسات و تجهيزات كامال احساس مي شود . نقاط تحت نظارت اين سيستم ، 

مشخصات عمومي سيستم ، اجراء اصلي و قابليت هاي نرم افزاري و سخت افزاري آن از اهم مطالبي 

است كه به شرح آن مي پردازيم . 

 ) نقاط تحت نظارت  كنترل 3-2

كل مجموعه به دو قسمت فضاهاي عمومي و فضاهاي تاسيساتي (برق و مكانيك) تقسيم مي شوند . 

فضاهاي خصوصي نيز در فصل هفتم مورد بررسي قرار خواهند گرفت) نقاط تحت نظارت و كنترل 

BMS : در هر يك از اين قسمت ها به شرح زير مي باشد 
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 ) فضاهاي عمومي  3-2-1

فضاهاي عمومي شامل سالن ها ، اطاق ها ، كريدور ها ، سرسرا ها ، ورودي ها ، راهرو ها و ساير 

فضاهايي از اين قبيل است . نقاط تحت كنترل و نظارت در اين فضاها به شرح زير است : 

الف ) مدار هاي مربوط به روشنايي عمومي و اضطراري  

ب ) سيستم هاي تهويه مطبوع (براي كنترل در ساعات مختلف يك روز) 

ج ) فن هاي تخليه هوا (از نظر خاموش و يا روشن بودن و زمان كاركرد آن ها) 

د ) درب هاي ورود و خروج در مواقع عادي و اضطراري (كنترل باز يا بسته بودن درب) 

ه ) تابلو هاي برق عمومي (براي تعيين ميزان مصرف در ساعات مختلف روز ، متعادل بودن سه فاز و.) 

 –و ) مدار هاي مربوط به سيستم خبري و حفاظتي (از قبيل اعالم و اطفاء حريق تلويزيون مدار بسته 

 صوت و آالرم) –كنترل تردد افراد 

 

 ) فضاي تاسيسات (برق و مكانيك) 3-2-2

در فضاهاي تاسيساتي مانند موتور خانه و اطاق هاي هوا ساز ، اتاق هاي كنترل ، اتاق هاي برق و كليه 

فضاهايي كه از اين قبيل تجهيزات موجود در آن ها به تمام يا بخشي از ساختمان سرويس مي دهند ، 

نقاط تحت كنترل و نظارت مي باشند كه  به تفكيك به شرح آنها مي پردازيم. 

 

الف ) موتور خانه ها : 

- مدار هر يك از الكتروموتور ها به جهت تعيين وضعيت خاموش يا روشن بودن و يا خرابي 

الكتروموتورها و فرمان قطع يا وصل مدار با توجه به ساير پارامتر ها . 
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- مدار تغذيه چيلر ها و ديگ هاي بخار و آب گرم به جهت كنترل زمان كاركرد و بررسي تغييرات در 

مصرف برق . 

- تنظيم كننده درجه حرارت آب گرم يا سرد و ورودي و خروجي سيستم تهويه مطبوع . 

- تنظيم كننده درجه حرارت آب گرم مصرفي 

- مدار الكتروموتور هاي برج هاي خنك كن ، براي اعمال فرمان قطع و وصل با توجه به ساير پارامتر ها  

- سيستم اندازه گيري سطح سوخت در مخازن (سوخت ) 

-اندازه گيري و كنترل فشار منابع سوخت گاز مايع 

- سيستم اندازه گيري سطح آب در مخازن 

 

ب ) آسانسور ها و پله برقي : 

- مدار هاي تغذيه موتور آسانسور و پله برقي 

- سنسور هاي تعيين موقعيت آسانسور و پله برقي 

- ميكرو سوئيچ هاي مربوط به باز و بسته شدن درب ها  

- شستي اعالم وضعيت اضطراري  

- نمودار تعداد آسانسور ها و پله برقي هاي در حال خدمت و يا خارج از سرويس 

-تعيين موقعيت آسانسور ها در هنگام خطر 

 

ج ) ديزل ژنراتور : 

- تعيين كننده مقدار سوخت در مخازن (مخزن اصلي و مخزن روزانه) 
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- مدار خروجي جهت بررسي ميزان مصرف و زمان كاركرد و در صورت نياز قطع مدار 

- كنترل جريان و ولتاژ برق ژنراتور و برق شهر  

- كنترل فركانس خروجي ژنراتور 

-كنترل ميزان بار منتقل شده بر روي هر فاز خروجي ژنراتور 

-زمان بندي ورود و خروج ژنراتور به مدار برق ساختمان 

- تابلو كنترل و استارت اتوماتيك جهت نظارت بر عملكرد سيستم كنترل ديزل ژنراتور . 

-مدار كنترل پارامترهاي حساس موتور 

 فشار روغن موتور •

 دماي آب رادياتور •

 كنترل دور موتور •

 ميزان شارژ باطري موتور •

اعمال فرمان كنترل اتوماتيك سطح مخزن گازوئيل (با پمپ)  •
 

د ) اتاق برق اصلي : 

) و تعادل سه فاز . COSΦ- مدار ورودي برق شهر جهت بررسي ميزان مصرف ، ضريب قدرت (
-قطع بعضي از مدار هاي خروجي براي كنترل بار در مواقع ضروري  

- مدار اصلي تابلو برق اضطراري 
- رگوالتور اتوماتيك خازن هاي اصالحي ضريب قدرت (براي نظارت بر عملكرد صحيح سيستم 

متناسب با ضريب قدرت) . 
- درجه حرارت داخل تابلو ها  

- كنترل ورودي در ساعات مختلف روز 
) UPS- كنترل سيستم (
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ه )اتاق مركز صوت ، تصوير ، حريق و حفاظت : 

 - خروجي موازي از اطالعات پردازش شده مركز اعالم حريق (در مورد خرابي هاي احتمالي 
سيستم ، وقوع حريق در يك و يا چند قسمت از مجموعه و فرمان هاي الزم براي تابلوهاي برق ، 

سيستم تهويه مطبوع ، فن هاي تخليه هوا ، شير اصلي كنترل گاز ساختمان ...) 
- خروجي موازي از اطالعات پردازش شده مركز حفاظت و ايمني و تردد . 

- مدار باطري هاي اضطراري سيستم اعالم حريق ، صوت ، تصوير و حفاظت براي كنترل آن ها . 
 

 ) عملكرد سيستم كنترل و مديريت ساختمان 3-3

پردازش ورودي و ارسال فرمان هاي الزم به بخش هاي مختلف ، توسط مجموعه اي از سخت افزار 

)Hard Ware) به همراه نرم افزار (Soft Ware مناسب سيستم ، بيانگر عملكرد سيستم مديريت (

ساختمان است. در اين ميان نرم افزار سيستم به لحاظ تصميم گيري با توجه به اطالعات ورودي و پيش 

بيني هاي انجام شده در آن اهميت خاصي برخوردار است . به عبارتي عملكرد سيستم بر مبناي قابليت 

هاي اين نرم افزار مي باشد . با توجه به اطالعات ورودي و نقاط تحت كنترل سيستم كه در قسمت قبل 

شرح داده شد عملكرد سيستم در بخش هاي مختلف به طور خالصه به شرح زير مي باشد : 

 ) تاسيسات مكانيكي و تهويه مطبوع 3-3-1

محاسبه زمان كاركرد تجهيزات مختلف ، از جمله الكتروموتور ها ، چيلر ها ، ديزل ژنراتور و ساير 

تجهيزات از اين قبيل كه توسط المان هاي مناسب به سيستم متصل مي باشد . 

- ارائه گزارش هاي دوره اي از وضعيت دستگاه ها با توجه به زمان و كاركرد و زمان سرويس تعيين 

شده از طرف سازنده بر مبناي كاتالوگ دستگاه مربوطه و همچنين تعيين خرابي احتمالي دستگاه بر 

مبناي اين اطالعات . 
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- اعالم آالرم مناسب روي مانيتور در زمان خرابي هر يك از تجهيزات و ثبت اين آالرم براي بررسي 

هاي بعدي و همچنين تشخيص مقصر در صورت عدم توجه به آالرم . 

) گرافيكي . Simulationنمايش عملكرد تاسيسات مكانيك با استفاده از مشابه سازي (

 . - جابه جايي ظرفيت سيستم از مصرف كننده اي به مصرف كننده ديگر در هنگتم تغييرات مصارف

- بررسي دماي هواي بيرون و امكان تهويه آزاد (بدون سيستم سرمايش يا گرمايش) در صورت مناسب 

بودن هواي بيرون . 

- وارد و خارج نمودن (روشن و يا خاموش كردن) برخي از تجهيزات در زمان خرابي بعضي از دستگاه ها . 

- اعمال برنامه روزانه ، ماهانه و ساالنه (با توجه به مورد) براي تنظيم درجه حرارت سيستم تهويه مطبوع و آب 

 . گرم مصرفي

- نظارت بر عملكرد صحيح فرمان سيستم اعالم حريق به تجهيزات تهويه مطبوع و آتش نشاني و اعالم آالرم 

) از دستگاه Feed Backمناسب در صورت پاسخ ندادن تجهيزات به فرمان سيستم اعالم حريق يا فيدبك (

 . تعيين محل نشت احتمالي آب در لوله هاي اصلي و اعالم آالرم مناسب براي تعمير آن با ذكر محل تقريبي خرابي

- ارائه گزارش از ميزان مصرف آب ، گاز و برق مربوط به سيستم تهويه مطبوع. 

- تعيين محل احتمالي نشت گاز توسط ديتكتور هاي مخصوص و قطع جريان ورودي گاز توسط شير 

برقي (سولنوئيد ولو) و اعالم آالرم . 

 ) تاسيسات برق عمومي  3-3-2

- بررسي ميزان مصرف هر يك از فاز ها و ارائه پيشنهاد براي تغييرات احتمالي در فاز بعضي از مصرف 

كننده هاي تك فاز براي ايجاد تعادل نسبي بين فازها . 
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- كنترل روشنايي فضاهاي عمومي با توجه به پارامتر هايي از قبيل زمان استفاده از نور روز ، حفاظت و 

ايمني ميزان مصرف كل مجموعه و غيره. 

- بررسي ميزان مصرف برق اضطراري و امكان تغذيه برخي از مدارها ، كه در حالت عادي تغذيه آنها 

فقط از برق نرمال امكان پذير است ، از شبكه برق اضطراري. 

- بررسي ميزان مصرف برق در قسمتهاي تعيين شده ، و در صورت نيازاعمال محدوديت براي مصرف 

در بخشهاي عمومي با توجه به سياست گذاري مديريت مجموعه . 

- كنترل سيستم روشنايي اضطراري در زمان وقوع حريق و يا حوادث ديگر . 

- كنترل به جهت اطمينان از باز بودن دربهاي خروج اضطراري در زمان وقوع حريق. 

ثبت ولتاژ و فركانس و ضريب قدرت برق در قسمتهاي مختلف (تحت نظارت ) در ساعات مختلف 

روز و ارائه گزارش با توجه به ميزان مصرف . 

- نمايش عملكرد تابلوهاي برق (قسمتهاي تحت نظارت و كنترل ) با استفاده از مشابه سازي گرافيكي . 

- ثبت خرابيهاي سيستم توزيع برق ( زمان و نوع خرابي ) بدليل اتصال كوتاه ، اضافه بار و يا موارد 

ديگر و ارائه گزارشهاي دوره اي . 

 

 

-) سيستمهاي اعالم حريق ، حفاظت ، صوت و تصوير  3-3-3

- نظارت بر عملكرد سيستم اعالم حريق  
 سيستم دزد گير ...)  – دوربين هاي مدار بسته –- نظارت بر عملكرد سيستم حفاظت و ايمني (كنترل تردد 

- نظارت بر عملكرد سيستم صوتي و تصويري  
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- ارتباط با سيستم پيج جهت ارسال پيامهاي ضروري  
- امكان دريافت اطالعات از نرم افزار مركز تلفن و گرفتن خط آزاد با الويت در صورت نياز . 

) . Modem- امكان برنامه ريزي و كنترل سيستم از راه دور با استفاده از خط آزاد تلفن و مودم (
 ) ساختار سيستم  3-4

 ) كليات  3-4-1

) سيستم كنترل و مديريت ساختمان با توجه به تعداد نقاط تحت كنترل و Architectureساختار (

نظارت ، موقعيت مكاني اين نقاط (از نظر ارتباط با يكديگر تمركز و يا پراكندگي ) ، عملكرد در نظر 

گرفته شده براي سيستم ، سرعت براي دريافت ،پردازش و ارسال فرامين ، چگونگي سرويس و 

نگهداري و ساير  پارامترها  ديگر تعيين مي شود . 

تصميم گيري در مورد ميزان تمركز يا پراكندگي سخت افزار سيستم از موارد اصلي تعيين ساختار يك 

سيستم مديريت ساختمان مي باشد . 

نحوه ارتباط بين سخت افزارهاي سيستم دز حالت متمركز و يا پراكنده نيز از نكات مهم در طرح 

ساختار اين سيستم است . در اين بخش با توجه به خصوصيات معماري و كاربردهاي متفاوت مجموعه 

و همچنين بررسي سيستم هاي مختلف كنترل (متمركز يا پراكنده ) ساختار سيستم مناسب براي پروژه 

تعيين مي شود.  

 

 )تقسيم بندي سيستمهاي كنترل  3-4-2

با توجه به توزيع و يا تمركز كنترلرها ، سيستم هاي كنترل به دو گروه زير تقسيم مي شوند : 

 )سيستم كنترل متمركز 3-4-2-1

CCS (Centralized Cintrol System) 
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در اين سيستم دريافت و پردازش اطالعات و ارسال فرمانها تنها از يك نقطه صورت مي گيرد(اتاق 

كنترل مركزي ). هر چند كه امكان داشتن اتاقهاي كنترل ديگري بطور موازي در اين سيستم وجود 

دارد ، اما در نهايت پردازش اطالعت و ارسال فرمانها از يك نقطه امكان پذير است و هيچگونه 

)، Coderپردازشي  قبل از اين نقطه وجود ندارد . الزم به توضيح است كه در اين بحث كد كننده ها (

) و ساير المانهايي از اين Addressable)، پايه هاي آدرس شونده (Decoderآشكار كننده ها (

) عمل مي كنند و Actuators) و عملگرها (Sensorsقبل كه بطور مشترك يا مستقل از سنسورها (

در نقاط مختلف سيستم ممكن است وجود داشته باشند ، جزو پردازگرها محسوب نمي شوند در ادامه 

مزايا و معايب سيستم متمركز تشريح مي گردد . 

) CCSالف) مزايايي سيستم كنترل متمركز (

- حذف سخت افزارهاي مشابه به دليل تمركز پردازش در يك نقطه . 

 - سرويس و نگهداري ساده تر يك سيستم با توجه به متمركز بودن سخت افزارهاي سيستم در يك نقطه

 - عدم امكان ايجاد تغييرات عملكرد سيستم از نقطه اي بجز اتاق كنترل مركزي (حفاظت سيستم )

- الزم به توضيح است كه ارتباط و اعمال تغييرات از طريق خطوط با سيم  يا بي سيم از نقطه اي خارج 

 اتاق امكان پذيد مي باشد ولي نهايتا اين اطالعات بايد از اين نقطه يعني اتاق كنترل مركزي ، عبور كند 

 

ب ) معايب سيستم متمركز  

- از كار افتادن تمامي نقاط تحت كنترل  فرمان سيستم در صورت ايجاد اشكال در سخت افزارهاي 

اصلي اتاق كنترل مركزي . 
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- پايين آمدن سرعت ارسال و دريافت اطالعات بداليل مختلف از جمله وجود نقاط مختلف نظارت و 

) در مقابل سيستم كنترل متمركز شكل DCSكنترل متعدد ، پردازش سريالي اطالعات داده شده (

) مناسب و Programmable بر مبناي استفاده از كنترلرهاي قابل برنامه ريزي (DCSگرفت . اساس 

پردازش اطالعات در نقاطي نزديك به سنسورها و يا عملگرهاي يك سيستم مجزا مثل اعالم حريق 

يك منطقه مانند يك طبقه از ساختمان ويا يك ساختمان از كل مجموعه مي باشد ، اين كنترلرها 

فرامين الزم براي عملگرهاي تحت پوشش خودرا  به طور مستقل از ساير پردازش اطالعات و ارسال 

بخشهاي سيستم انجام مي دهند. 

هر چند كه در اين سيستم امكان برنامه ريزي و گرفتن اطالعات خروجي از نقاط مختلف (مستقل از 

اتاق كنترل مركزي ) وجود دارد ولي با اين همه ، بدليل وجود ارتباط بين فرامين براي قسمتهاي 

مختلف و همچنين دريافت گزارشهاي الزم از عملكرد سيستم كنترل و بطور كلي به جهت نياز به 

مديريتي  واحد  مجموعه كليه برنامه ريزي ها در اين سيستم نيز با استفاده از يك كامپيوتر مركزي 

)HOST . انجام مي گيرد (

الزم به توضيح است كه هر يك از كنترلهاي سيستم بطور مستقل از كامپيوتر مركزي قادر به ادامه كار 

 خود مي باشند و اين كامپيوتر فقط براي برنامه ريزي آنها و دريافت اطالعات از آنها پيش بيني شده است .

) نيز Modularمزايايي اين سيستم كه با توجه به خصوصيات ذكر شده براي آن ،  سيستم مدوالر (

معروف است ، بشرح زير مي باشد : 

عملكرد مستقل هر يك از كنترلرها و عدم توقف كار سيستم در صورت خرابي سيستم مركزي   -
 قابليت ثبت اطالعات در زمان خرابي سيستم مركزي و يا قطع كامل ارتباط با شبكه كنترل  -
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باال رفتن سرعت دريافت و ارسال اطالعات به دليل وجود نوعي پردازش موازي (در يك  -
 زمان هر يك  كنترلرها اطالعات سنسورهاي تحت پوشش خود را پردازش مي كند ).

امكان ارسال گزارش در مورد كاركرد هر يك از اجزاء سيستم به اتاق كنترل مركزي ، در  -
 زمان الزم .

كاهش قابل مالحظه در سيم كشي سيستم كنترل .  -
 امكان تعميرات در بخشي از سيستم بدون اخالل در كار ساير قسمتهاي سيستم . -

 ساده تر شدن نرم افزار سيستم بدليل دريافت اطالعات پردازش شده از كنترلرهاي محلي. -

با اينكه امكان برنامه ريزي و يا اعمال تغييرات در پردازش اطالعا ت در سيستم مدوالر ، از نقاط 

 ) مناسب و وجود نرم افزار قوي در Passwordمختلف وجود دارد ، ولي با پيش بيني كدهاي عبور (

اتاق كنترل مركزي كه بسادگي هر گونه اخالل در سيستم را تشخيص مي دهد ، امكان تغيير عملكرد 

سيستم توسط افراد غير مجاز وجود ندارد . به اين ترتيب سيستم مدوالر نيز يك سيستم كامال حفاظت 

شده محسوب مي شود . 

 ) لزوم وجود يك نرم افزار واحد مي باشد . بنابراين CCS و  DCSنكته قابل توجه در هر دو سيستم (

هر چند كه توزيع سخت افزار سيستم در دو حالت متفاوت است اما به دليل وجود مديريت واحد 

استفاده از نرم افزار بصورت متمركز در هر دو سيستم اجتناب ناپذير است . به دليل اينكه اگر چه 

 با داشتن سخت افزار توزيع شده امكان از كار افتادن كل سيستم را در صورت خرابي DCSسيستم 

سخت افزاري از بين برده است اما اشكال نرم افزاري ممكن است كاركرد سيستم را دچار مشكل كند . 

به اين دليل نرم افزار سيستم از مهمترين اجزاء يك سيستم كنترل مناسب مي باشد كه بايد مورد توجه 

خاص قرار گيرد . 
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 ) انتخاب سيستم كنترل مناسب  3-4-3

با نگاهي به كاربري هاي گسترده و بعضا متفاوت در مجموعه ها و با توجه به تقسيم بندي هاي فيزيكي 

انجام شده در معماري ساختمان ها مجموعه را مي توان به بخشهاي مختلف تقسيم نمود . 

با توجه به اينكه مديريت واحد مجموعه مسلما سياستهاي متفاوتي براي بخشهاي مختلف خواهد داشت 

، پيش بيني جداسازي فيزيكي بين قسمتها تا حد امكان ضروري به نظر مي رسد . 

از طرفي وجود تأسيسات پيچيده مانند تأسيسات تهويه مطبوع ، سيستم اعالم و اطفاء تحت كنترل و 

فرمان را با نيازهاي متفاوت در بر خواهد داشت كه جداسازي و دسته بندي آنها كمك مؤثري به ساده 

تر كردن سيستم از هر جهت خواهد نمود . 

با توجه به موارد فوق و با در نظر گرفتن آنچه در مورد سيستم هاي كنترل متمركز و توزيع شده در 

 ) و يا مدوالر مناسب  مي باشد . DCSقسمت قبل بيان شد ، انتخاب يك سيستم كنترل توزيع شده (

ذيال به شرح كليات سيستم مزبور مي پردازيم . 

 DCS- ) اجزاء تشكيل دهنده سيستم كنترل 3-4-4

 ) تقسيم بندي وظايف با استفاده از كنترلرهاي محلي 3-4-4-1

بخشهاي اصلي تحت كنترل مدولهاي مستقل ، به شرح زير مي باشد : 

- چنانچه مجموعه در يك محيط وسيع به صورت پراكنده قرار گرفته مي توان هر ساختمان را بصورت 

 ) در نظر گرفت و تقسيمات را انجام داد . چنانچه مجموعه بصورت متمركز در Modulيك مدول (

يك ساختمان مرتفع قرار دارد ميتوان هر طبقه و يا هر چند طبقه را در يك مدول در نظر گرفت كه 



) چيست ؟ BMS سيستم مديريت هوشمند ساختمان (فصل سوم :سيستم مديريت هوشمند ساختمان 

 
 

30 

 ) مورد نظر و تعداد ظرفيت ورودي و Pointsالبته تقسيم بندي  ما بايد با توجه به تعداد نقاط (

خروجي كنترلرهاي محلي انجام شود . 

- بجز فضاهاي عمومي فضاهاي تأسيساتي (برق و مكانيك ) هم بايد تقسيم بندي شوند به عنوان مثال : 
- تأسيسات موتور خانه  

- پست هاي برق و اتاقهاي برق  
- اتاق كنترل  ، اعالم حريق ، صوت و تصوير  

- توسعه آينده ... 
هر يك از مدولهاي مستقل با توجه به تعداد و نوع سنسورها و عملگرهاي تحت پوشش و ظرفيت 

ورودي و خروجي واحد پردازش مي توانند از يك يا چند واحد پردازش تشكيل شده باشند . 

اين مدولها بگونه اي مي باشند كه دريافت و ارسال اطالعات به ساير كنترلهاي مشابه سيستم ، بدون نياز 

به واحد مركزي براي آنها امكان پذير مي باشد. مشخصات اين مدولها از جمله مقدار حافظه ، سرعت 

پردازش اطالعات، سازگاري با ساير عناصر سيستم و ساير مشخصاتي از اين قبيل، در قسمت هاي 

بعدي ارائه خواهد شد . 
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 )اتاق كنترل مركزي  3-4-4-2

تجهيزات الكترونيكي مستقر در اتاق كنترل مركزي به شرح زير مي باشد : 

 LANالف ) كامپيوترها و سيستم 

- اگر چه با انتخاب سيستم مدوالر ، پردازش اطالعات بصورت محلي انجام مي گيرد . اما نظارت بر 

عملكرد سيستم و اعمال تغييرات احتمالي در نحوه پردازش در زمانهاي مختلف از اتاق كنترل مركزي 

انجام مي شود ، با وجود حجم زياد و تنوع اطالعات و احتمال تراكم آن در يك زمان ، بهتر است 

نظارت و كنترل هر قسمت و يا ترجيحا قسمتهاي مشابه توسط افراد مختلف (با تخصصهاي متفاوت ) 

 ) براي Server ) بعنوان (HOSTصورت گيرد به اين ترتيب در اتاق كنترل مركزي كامپيوتر اصلي (

) نيز عمل مي كند . در اين حالت هر اپراتور قسمت مربوط به Work Stationچند كامپيوتر ديگر (

خود را تحت نظارت و كنترل دائم دارد و مسئول اتاق كنترل نيز از طريق يكي از ايستگاههاي  

)Work Station و يا از طريق كامپيوتر اختصاص داده شده به (Server قادر به كنترل و نظارت بر 

عملكرد كل سيستم خواهد بود . 

) Modemب ) مودم (

براي برقراري امكان ارتباط از راه دور سيستم كنترل مركزي با كنترل پشتيبان و همچنين امكان برنامه 

) Modemريزي سيستم از نقطه اي خارج از مجموعه در مواقع خاص، پيش بيني يك دستگاه مودم (

) براي IDCodeضروري مي باشد .الزم به توضيح است كه با پيش بيني كدهاي محرمانه خاص (

ورود به قسمتهاي مختلف سيستم، ورود افراد غير مجاز به سيستم از طريق خط ارتباطي، امكان پذير 

نمي باشد . 
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) UPSج ) سيستم برق بدون وقفه (

باتوجه به حساسيت سيستم عالوه بر تغذيه آن از شبكه برق اضطراري در مواقع قطع برق به هر دليل ، 

براي استمرار كار و جلو گيري از بروز اشكاالت احتمالي نرم افزاري در زمان قطع برق و همچنين 

) استفاده گردد . بهتر است اين UPS) ONLINEتثبيت ولتاژ در حد قابل قبول ، بايد از يك دستگاه 

دستگاه فقط مخصوص كامپيوتر ها و تجهيزات سيستم كنترل مركزي باشد و مصرف كننده ديگري را 

تغذيه نكند . 

) Printerد ) چاپگر (

چاپگر يكي ديگر از تجهيزات الزم براي اتاق كنترل مركزي است كه براي تهيه گزارش هاي دوره اي 

از عملكرد سيستم كنترل ، ميزان مصارف قسمت هاي مختلف ، آمار خرابي و حوادث و ساير 

اطالعاتي از اين قبيل به كار گرفته مي شود . براي حفظ سكوت نسبي در اتاق كنترل بهتر است از 

) استفاده شود . Laser Printerچاپگر هاي ليزري (

 ) شبكه ارتباطي 3-4-4-3

) اصلي ارتباطي ارتباط بين قسمت هاي مختلف Protocolالف) خط انتقال اطالعات و پروتكل هاي (

سيستم با يكديگر و همچنين ارتباط واحد هاي پردازش محلي با كامپيوتر اصلي مركز كنترل كه غالبا 

-RSاز طريق يك باس دو سيمه (در برخي از سيستم ها چهار سيمه) و بر اساس يكي از پروتكلهاي 

 ASI  انجام مي شود . استانداردRS-422 و RS-485 و RS-232C و 232

(Actuator/Sensor Interface) پروتكل RS-232C را توصيه مي كند . از آنجاييكه ارتباط با 

 امكان پذير است  RS-232(Port)) از طريق پورت Notebookاكثر كامپيوتر ها و نت بوك ها (
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) در قسمت هايي از RS-422,RS-485در اغلب سيستم ها در صورت استفاده از ساير پروتكل ها (

) ، ارتباط با كامپيوتر مركز كنترل با پروتكل Converterسيستم ، در نهايت با بكارگيري مبدل (

RS-232 يا RS-232C . انجام مي شود 

 صورت گيرد . RS-422 و يا RS-485ارتباطات بين اجزاء داخلي سيستم مي تواند بر مبناي پروتكل 

) مناسب Repeterبا توجه به تعداد مدولهاي كنترلي و فواصل بين مدولها از تكرار كننده هاي (

استفاده مي شود . 

) سيستم Topologyب ) توپولوژي (

روش هاي مختلف ارتباط بين اجزاء سيستم عبارتست از : 

) يا شعاعي Star- روش ستاره (
) Ring- روش حلقه (

) يا انشعاب در انشعاب (مشابه شاخه هاي درخت) Tree- روش درختي (
) يا خطي با انشعاب هاي متوالي Line- روش خطي (

) مي باشد ، كوتاه شدن مسير ، كاهش حجم Tree ، استفاده از روش درختي (ASIتوصيه استاندارد 

سيم كشي و به طور كلي قابليت انعطاف نسبتا خوب اين روش از داليل توصيه آن مي باشد . 

با اين حال شرايط فيزيكي و موقعيت مكاني اجزاءسيستم به نوعي در تعيين اين توپولوژي موثر خواهد بود . 

در طراحي پس از تعيين نقاط تحت كنترل و محل نصب ساير سخت افزار هاي سيستم و نحوه دسترسي 

ها ، توپولوژي كل سيستم تعيين خواهد شد . 

 ج ) تغذيه سيستم براي  تغذيه قسمت هاي مختلف سيستم يك منبع تغذيه مركزي پيش بيني 

مي شود. البته برخي از اجزاء سيستم شامل عملكردهايي كه براي كاركرد آنها نياز به توان بيشتري است 

 بايد قادر به ادامه كار خود 'و يا پردازشگر هاي محلي كه در حالت قطع كامل ارتباط با سيستم مركزي
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باشند ، منابع تغذيه مستقل بسته به نياز پيش بيني خواهد شد . طبعا مدار ورودي اين منابع از برق 

) تامين مي گردد . Back up پشتيبان (UPSاضطراري يا 

 .

) Sensor , Actuators ) سنسور ها و عملگر ها (3-4-4-4

بخش وسيعي از سخت افزار هاي جانبي سيستم كنترل و نظارت را سنسورها و عملگر هاي 

مختلف تشكيل مي دهند . اين عناصر در واقع نقاط ابتدايي و انتهايي سيستم مي باشند . اندازه گيري 

) مايع ، گاز و هوا ... در Flow) فشار ، دبي يا فلو (V,mV) ولتاژ (A,mAدرجه حرارت ، جريان (

نقاط مختلف توسط سنسور هاي مناسب انجام مي شود ، با توجه به گستردگي المان ها و با در نظر 

گرفتن اختصاصي بودن برخي از آن ها ، ارائه مشخصات فني براي اين المان ها به فصول بعد موكول  

مي شود. 
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 چهارمفصل 

« انواع سيستم هاي كنترل مورد نياز در ساختمان هاي هوشمند» 

 ) انواع سيستم ها 4-1

 

)  HVAC ) سيستم هاي تهويه مطبوع (4-2

) بويلرها 2-1- 4

 ) چيلرها  4-2-2

 ) مولدهاي آبگرم مصرفي  4-2-3

 ) رادياتورها و فن كويلها  4-2-4

 ) برجهاي خنك كن  4-2-5

 ) اگزوز فن ها  4-2-6

 ) فن هاي فشار مثبت  4-2-7

 ) دستگاه هاي هوا ساز  4-2-8

 ) دستگاه هاي هوا ساز يك منطقه اي 4-2-8-1

 ) دستگاه هاي هوا ساز چند منطقه اي 4-2-8-2

 

) سيستم هاي الكتريكي و الكترونيكي  4-3
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 ) انواع سيستم ها : 4-1

شامل موتور خانه ، هوا ساز ها ، ديگ هاي بخار و آبگرم و   )HVAC- سيستم گرمايش ، سر مايش (

مولد هاي آب گرم مصرفي، چيلر هاي خنك كننده ، برج هاي خنك كننده  و سيستم تخليه هوا شامل 

هوا كش ها و اگزوز فن ها ... 

) . كنترل هاي مربوطه : HVAC ) اجزاء اصلي سيستم هاي تهويه مطبوع (4-2

) مسئوليت تامين هوا با حرارت و رطوبت مناسب و تهويه مطبوع و همچنين HVACيك سيستم (

تامين آب سرد و گرم مصرفي را بر عهده دارد كه اجزاي مجموعه آن به شرح زير است . 

 ) بويلر ها : 4-2-1

كه وظيفه تامين گرمايش را بر عهده دارند كه انواع مختلفي دارد و به دو دسته بزرگ تقسيم مي شوند : 

 درجه سانتيگراد مي باشد . 100الف- ديگ هاي مولد آب گرم كه گرماي آب آن ها كمتر از 

 درجه سانتيگراد مي باشد . 100ب- ديگ هاي مولد بخار كه گرماي ان ها بيش از 

 ) چيلر ها : 4-2-2

كه وظيفه تامين آب سرد و سرمايش را بر عهده دارند و به سه دسته تقسيم مي شوند . 

الف- چيلر هاي كمپرسوري به عنوان مولد هاي آب سرد براي مصارف كم و متوسط  

ب- چيلر هاي سانتريفيوژ به عنوان مولد هاي آب سرد براي مصارف زياد  

ج- چيلر هاي ابزوربشن به عنوان مولد هاي آب سرد براي مصارف متوسط و زياد كه براي كار آن ها 

وجود ديگ بخار ضروري است . 
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:  ) مولد هاي آب گرم مصرفي4-2-3

 كه توسط تبادل حرارت بين آب گرم شده و يا بخار توليدي در ديگ با آب گرم مصرفي دماي 

آن را به حد مطلوب رسانده و حفظ مي كند . 

 ) رادياتورها و فن كوئل ها : 4-2-4

) به محيط HVACكه وظيفه آن ها انتقال گرما و يا سرما از آب در حال جريان در سيستم (

اطراف است . قابل ذكر است در نقاطي كه فقط سيستم گرمايش وجود دارد از رادياتور معمولي 

(بدون فن) استفاده مي شود ولي در محيط هايي كه سرمايش و هم گرمايش وجود دارد استفاده ار 

رادياتور فن دار (فن كوئل) الزامي است . 

 :  ) برج هاي خنك كننده4-2-5

كه مشابه رادياتور اتومبيل كار خنك نمودن چيلر ها را بر عهده دارند . 

:  ) اگزوز فن ها 4-2-6

كه كار تخليه هواي آلوده از محيط و هدايت هواي آزاد به داخل ساختمان را بر عهده دارند . 

 )هواساز ها (هوارسان ها) : 4-2-7

به عنوان توليد كنندگان هواي مورد نياز مي باشند كه وظيفه آن ها به قرار زير است : 

الف- گرم و يا سرد نمودن هوا با توجه به فصل زمستان و يا تابستان  

ب- تنظيم رطوبت هوا براي مفرح نمودن آن  

ج- فيلتر كردن هوا و گرفتن گرد و غبار و ذرات معلق در هوا  

د- به جريان در آوردن هواي پاك با دما و رطوبت مناسب (هواي مطبوع) در داخل ساختمان و 

فضاي مورد نظر و برگشت هوا . 
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هواساز ها به دو دسته زير تقسيم مي شوند : 

0B هواي سازي يك منطقه اي براي تامين هواي يك منطقه مشخص -

- هواي سازي چند منطقه براي تامين هواي چند منطقه متفاوت 

قيد شده بمنظورانجام وظايف وكاركرد صحيح به لوازم   كه درباال (HVAC )تمامي اجزاي سيستم

كنترل مانند سنسورها، اكچويتورها وكنترلر مربوطه كه براساس دريافت اطالعات ومقايسه آن بامقادير 

از پيش تعيين شده به عمل كننده فرمان مي دهد مجهز مي باشند. 

به دليل اهميت هواسازها و سيستمهاي كنترل مربوطه وپيچيدگي آن به شرح آنها مي پردازيم . 

 كنترل دستگاه هواسازيك منطقه اي )4-2-8-1

دستگاه هواساز با ميزان هواي ثابت داراي اجزا زير مي باشدكه بايدكنترل شود. 

- مكنده هوا برگشت 1

- دمپرتخيله هوابرگشت 2

- دمپراختالط هوابرگشت باهواي تازه 3

- دمپرهواي تازه 4

- فيلترهاي مختلف 5

- رطوبت زن 6

- دمنده هوا 7

- كويلهاي جداگانه آب سردوگرم براي پخش هواي سردوگرم 8

هواسازفوق بايد بادستگاههاي زيركنترل شود : 
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دمپرهاي اختالط به  الف : موتورشيرهاي سه راهي برقي روي مداركويلهاي آب سردوگرم وموتور

ترتيب بوسيله ترموستات نصب شده ودربخش خروجي هواي مطبوع كنترل مي گردند ودرجه 

ترموستات فوق بوسيله متوسط اعداد سنسورهاي منصوبه درچند نقطه حساس محيط بطوراتوماتيك 

تنظيم مي گردد. 

ب : كنترل رطوبت نسبي هواي برگشتي بوسيله رطوبت سنج منصوبه به دومداربرگشت و شيردوراهه 

نجام خواهدشد. االكتريكي درمدارآب 

پ : سيستم كنترل درجه هوامخلوط شده بااستفاده ازروش مقايسه آنتالپي هواي برگشتي وهواي بيرون 

بانصب اكونومايزر درمداربرگشت عملي خواهدشد. 

ت : سيستم كنترل كيفيت هواازنظرميزان دي اكسيدكربن بافرمان سنسورحساس بر دي اكسيدكربن 

روي دمپرهاي هواي تازه وتخليه هواي عملي خواهد بود . 

ج : برنامه تخليه شبانه محيط بوسيله نرم افزارموجود درقسمت الكترونيك تابلو هواساز انجام مي شود . 

د: سيستم نرم افزاري براي كاركرد دستگاه براي تامين حداقل تهويه درمواردغيراداري و يا براي بهره 

برداري ازسيستم تهويه بصورت كامل درموردضروري غيراداري عمل خواهند نمود. 

ر: تعبيه اكونومايزربراي كاراقتصادي دستگاه وتهبيه كليدتاخيري براي راه اندازي پس از توقفهاي 

اضطراي بكارگرفته خواهد شد . 

 

 

 



انواع سيستم هاي كنترل مورد نياز در ساختمان هاي هوشمند  چهارم: فصلسيستم مديريت هوشمند ساختمان 

 

40 

تئوري راهبري : 

 حركت شيرهاي سه را هه گرم وسردودمپرهاي اختالط هوارابه ترتيب PIDيك حلقه كنترل 

باترموستات خروجي هماهنگ خواهند كرد . تنظيم درجه حرارات ترموستات خروجي بطوراتوماتيك 

متوسط درجه حرارات خواسته شده ازسنسورهاي منصوبه در محيط هاي حساس عملي خواهد شد . با 

 ديگروضعيت حداقل درجه حرارت اختالط هوادرشرايط سرد به وسيله PIDيك حلقه كنترل 

تحت كنترل داشته وميزان هواي تازه راتغيير مي دهد .   دمپرهاي اختالط

رطوبت زن براي تامين رطوبت نسبي معين درمحيط، بوسيله دستگاه كنترل رطوبت دركانال 

هوابرگشت وميزان رطوبت مناطق تنظيم وكنترل خواهد شد . 

دمپرهاي اختالط هواي برگشت وتازه بوسيله ترموستاتي كه مخصوص تنظيم درجه حرارت هواي 

مخلوط مي باشد كنترل خواهدشد. 

اندازه اي كه بتوان حداقل نيازراتامين كند بوسيله سنسورهاي ه دمپرهاي هواي تازه كه درحالت عادي ب

مخصوص كيفيت هوا تازه ورودي به ساختمان راتنظيم مي كند. وبافرامين نرم افزاي مخصوص 

ديگرعمليات زمان آتش سوزي راكه شرح آن داده خواهد شد انجام مي دهد . 

ترموستات مخصوص جلوگيري ازيخ زدن سيستم مسئول متوقف كردن كارهواساز وبستن دريچه هاي 

هواي تازه مي باشد . 

براي اطالع ازكثيف شدن فيلتروهمچنين ازعدم كاربرد بادبزنها سنسورمخصوص اختالف فشارپيش 

بيني گرديده است و سنسور مخصوص در كانال هوا برگشت نصب مي گردد تا درحالت اضطراري 

وجود بيش ازحد و دود در هواي برگشت كل سيستم هواساز را از كار بياندازد. 
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منظورازكنترل هواساز: 

 : - مديريت سيستم تهويه1

الف : هواساز ضمن تامين هواي مطبوع درموارد عادي بوسيله كنترلهاي موجود درشرايط زير خاموش 

خواهد شد . 

- به هر دليلي كه يكي از بادبزنها از كار بيافتد( پاره شدن تسمه ياسوختن موتور) 

- احساس خطريخ زدگي درمحيط هواساز. 

- بوسيله كليدمخصوص تعميرات درزمان سرويس وتعمير. 

 جريان برق . ازقطعب : تاخير درراه اندازي مجدد پس 

- اگرهواسازبه علت قطع مداربرق متوقف شود پس ازبرقراري مجدد جريان برق،هواسازبه شرطي راه 

مي افتد كه به آن نيازباشد درچنين مواردي براي حفظ شبكه برق ازبارناگهاني بايد جهت راه افتادن 

هرهواساز تاخير مشخصي منظورگردد . 

- چند دقيقه ادامه كار بادبزنها پس ازتوقف رطوبت زدن، براي جلوگيري از ماندن آب در كانالها 

ضروري است . 

- همچنين براي جلوگيري ازماندن آب دركانالهاتوقف هواساز نيز بايستي چند دقيقه بعد ازعمل 

 رطوبت زني انجام گيرد .

ج : تمديد مدت كارعادي : 

- برنامه كارعادي هواسازبايستي بوسيله مديريت سيستم تهويه انجام گردد اين برنامه درصورت لزوم 

بايد قابل تمديد براي مدت خواسته شده ازطرف اتاقهاي مصرف كننده نيز باشد . 
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- اموركنترل مصرف انرژي : 2

الف : حالت حداقل كارسيستم : 

- زمان كاردستگاه هواساز بصورت اتوماتيك بايستي بطوري كنترل شود ،كه ضمن تامين بهترين 

شرايط محيط درزمان كاراداري حداقل انرژي ممكنه رانيز مصرف نمايد اين عمل مي تواند مستقل 

ازساير كنترلها اعمال شود . 

ميزان درجه حرارت مناسب براي هواي خروجي ازمعدل درجه حرارتهاي تعيين شده براي اطاقها 

حاصل خواهد شد والگوريتم كارحداقل هواسازمي تواند بصورت برنامه ازپيش تعيين شده بطورمنظم 

وياغيرمنظم كه توسط مديريت سيستم تهويه طراحي مي شود انجام گيرد . 

ب : كنترل حرات هواي تازه : 

- براي كنترل انرژي مصرف شده هواي تازه ورودي ، دستگاه اكونومايزر دائما بابهره گيري ازمتوسط 

درجه حرارت بيرون بطورجداگانه درزمستان وتابستان نحوه هوادهي تازه را تنظيم نمايد . 

ج : مدارشبانه 

درساعات غيراداري درجات حرارت اطاقها بايستي(بحداقل زمستان وياحداكثرتابستان برسد)لذا 

 هواسازبصورت اتوماتيك كماكان كارخواهدكردتا درجات معين شده را حفظ نمايد.

د: تخليه شبانه : 

 - دستگاه هواسازساعاتي قبل ازشروع كارعادي اگردرجه حرارت بيرون اجازه دهد طوري عمل مي 

نمايد كه هواي بيرون رابراي استفاده تهويه سرد مصرف نمايد اين مطلب درتابستان بامقايسه آنتالپي 

هواي بيرون وداخل امكان پذير خواهد بود . 
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- كاردستگاه هواسازدرحالت آتش نشاني 3

كارهواسازدرمواردآتش سوزي بايستي باسياست آتش نشاني هماهنگي داشته باشد و بسته به موقعيت 

محل آتش وفرماني كه ازتابلوهاي آتش نشاني يا بوسيله كليدي كه در اختيار مسئول آتش نشاني است 

هواسازبايستي قادرباشد دريكي ازحالتهاي زيرقراگيرد : 

الف : توقف 

- دراين حالت بادبزن هواسازمتوقف وكليه دمپرهابه حالت بسته درمي آيند . 

 ب: مكش

- دراين حالت بادبزن توزيع هوا متوقف وبادبزن برگشت هوا كارخواهدكرد، دمپرهاي هواي تازه 

وبرگشت درحالت بسته بوده ودمپر تخليه كامال باز مي ماند . 

ج : تحت فشارقراردادن 

- دراين حالت بادبزن توزيع وتخليه هواكار مي كنند دمپرهاي هواي تازه وتخليه كامالباز ودمپرهاي 

برگشت وتخليه كامالبسته اند .. 

 د: تخليه دود

- دراين حالت هردوبادبزن توزيع هواكاركرده وبادبزن برگشت متوقف مي ماند ، دمپرهاي هواي تازه 

كامالبازدمپربرگشت كامالبسته مي ماند. 

- براي اجراي اعمال فوق ، سيستم كنترلي بايستي طوري دستورصادرنمايد كه دمپرهاي زمان كافي 

براي اجراي فرامين داشته باشند وتاوضعيت دمپربه آخرين حد خود نرسيده اند عمل بادبزن شروع 

نگردد. 
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1B حاالت كاركنترل سيستم

كنترل كارباد بزن : 

كاربادبزن هواساز همانگونه كه دربخشهاي قبلي ذكر شد بايستي برمبناي خواسته ها ي سيستم تهويه ، 

انرژي مصرفي ونيازآتش نشاني طراحي گردد . 

حالت توقف بادبزن ها : 

دراين حالت دمپرهاي هواي تازه وهواي خروجي كامال بسته بوده ودمپرهاي برگشت كامال بازمي 

باشند . اگردرجه حرارت بيرون سرد باشدشيركويل گرمايش بازودرغيراين صورت كامال بسته باشد 

درهرصورت شير كويل سرمايش بايستي بسته باشد . 

 حالت كاربادبزن : 

شروع كار: براي شروع ماليم كارهواساز ، بايستي شروع باگردش كامل هواانجام گيرد .اگر درجه 

حرارت بيرون سرد باشد نقطه تنظيم ترموستات جعبه اختالط هوادرباالترين درجه بوده وبه تدريج كم 

شده تادريك زمان معين به حد نرمال برسد . 

نكاتي كه بايد كنترل شوند : 

الف : كنترل درجه حرارت هواي خروجي: 

- ترموستات  هواي خروجي هواساز، شيركنترل كويل هواي گرم وسرددمپرهاي هواي تازه، اختالط 

وتخليه رابراي بدست آمدن درجه حرارت تنظيم شده هماهنگ خواهد نمود و درجه حرارت 

ترموستات خروجي ازمتوسط خروجي سيگنال سنسورهانصب شده درمحيط فرمان مي گيرد.دمپرهاي 

اختالط  ممكن است بوسيله ترموستات كنترل حداقل حرارت يااكونومايزر نيز تحت تاثيربوده باشد كه 

به نسبت ارجحيت موضوع دمپرها هواي مخلوط را تامين مي نمايند . 

ب : كنترل درجه حرارت مجموع هواي برگشت وتازه : 
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زماني كه بادبزن توزيع درحالت عادي روزانه عمل نمايد ، دمپرهاي اختالط باحفظ حداقل تامين ميزان 

هواي تازه بصورت هماهنگ باهم كارخواهند نمود . ترموستات كنترل هواي خروجي ، روي 

كاردمپرهاي هواي تازه برگشت وتخليه هوااثرگذشته وآنهاراهماهنگ مي نمايد . باتوجه به اينكه 

درهرشراطي حتما مي بايستي بتواند حداقل هواي تازه راتامين نموده وكامالبسته نشود و همچنين 

درشرايط هواي سرد، دمپرهافرمان ترموستات ضديخ داده ودمپرها تحت كنترل آن خواهندبود 

واگردستگاه درحالت كارروزانه باشددمپرهاي هواي تازه ازحد مينيمم مورد نياز پايينترخواهد نرفت. 

اكونومايزر درشرايطي كه آنتالپي هواي بيرون كمتر ازآنتالپي هواي برگشت باشد براي تامين سرما 

هماهنگي هاي الزم راروي دمپرهاي فوق انجام داده وسرماي الزم رااز بيرون خواهد گرفت . 

- براي شروع اكونومايزر درشرايط فوق ، كنترل درجه حرارت هواي مخلوط ازطريق نرم افزار موجود 

درسيستم . الگوريتم كاراجباري دمپرهاي الزم رابكاربرده وآنهارابه آرامي باز وبسته خواهد نمود 

وتازمانيكه آنتالپي هواي بيرون ازآنتالپي هواي برگشت بيشتر گردد سيستم به حالت عادي برگشته 

ودريچه هواي تازه درحالت تامين حداقل ميزان هواي تازه باقي خواهد ماند، حالت حداقل دمپرهواي 

تازه بوسيله سنسوركنترل هواي مطلوب افزايش خواهد يافت. 

ج : كنترل رطوبت هواي برگشت : 

سنسورموجوددركانال هواي برگشت كار رطوبت زن رابه عهده داشته وميزان آن رابا بكار انداختن 

شيربرقي تدريجي آب رطوبت راتنظيم مي نمايد . 

ي ايمن  : نكات 

الف : حفاظت درمقابل يخ زدگي : 
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ترموستات مخصوص درجه حرارت پايين درمواردي كه درجه حرارت داخل اطاقك اختالط پايين 

تراز درجه حرارت معيني بيافتد كليه سيستم راازكارمي اندازد اين از كارافتادگي بايستي حتماپس 

ازرفع ايرادعامل پايين آمدن درجه حرارت بصورت دستي بحالت اول برگردد . 

ب: ازكارافتادن بادبزن : 

كنترل كننده اختالف فشارطرفين بادبزن ، اگرزمان كارموتور بادبزن اختالف فشاري در طرفين بادبزن 

حس نكند سيستم رامتوقف خواهد نمود . 

ج :ايمني آتش نشاني : 

سنسوردودنصب شده دركانل برگشت ، اگردود بيش ازحد معيني رااحساس بنمايند كل سيستم 

راازكار متوقف نموده وسيستم درشرايط آتش نشاني كارخواهدكرد. دراين دستگاه ازكليد مسئول 

آتش نشاني كه درتابلوهاي كنترل محلي وجود دارد دستور دريافت مي كند كه اگركليد درحالت 

اتوماتيك باشد دستگاه باتوجه به دستورنرم افزاري كه درتابلوي آتش نشاني محل وجودداردوبه 

مديريت سيستم كنترل ساختمان مربوط است عمل خواهد نمود . 

د: فيلترهاي كثيف : 

سنسوراختالف فشارطرفين فيلترهاخطرگرفتگي فيلترراباارسال سيگنال به محلهاي مربوطه اطالع خواهدداد. 

منطقه اي د ) كنترل دستگاههاي هواسازچن4-2-8-2

اجزاي تشكيل دهنده سيستم : 

- مكنده هوا برگشت 1

- دمپرتخيله هوابرگشت 2

-اختالط هوا برگشت با هواي تازه 3
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- دمپرهواي تازه 4

- فيلترهاي مختلف 5

- رطوبت زن 6

- دمنده هوا 7

- كويلهاي جداگانه آب سردوگرم براي پخش هواي سردوگرم 8

- دمپرمنطقه بندي هوا 9

كليه شرايط و دستگاههاي هوا ساز چند منطقه اي شبيه هواساز يك منطقه اي مي باشد با 

 اين تفاوت كه سيستم كنترلي آن متفاوت ميباشد

2Bمنطقه اي د حالت كاركنترل سيستم دستگاههاي هواسازچن

3B : كنترل كار باد بزن

كاربادبزن هواساز همانگونه كه دربخشهاي قبلي ذكر شد بايستي برمبناي خواسته ها ي سيستم تهويه و 

انرژي مصرفي ونيازآتش نشاني طراحي گردد . 

حالت توقف بادبزن ها : 

دراين حالت دمپرهاي هواي تازه وهواي خروجي كامال بسته بوده ودمپرهاي برگشت كامال بازمي 

باشند . اگردرجه حرارت بيرون سرد باشدشيركويل گرمايش باز و درغيراين صورت كامال بسته باشد 

درهرصورت شير كويل سرمايش بايستي بسته باشد . 

حالت كار بادبزن : 
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 براي شروع ماليم كارهواساز ، بايستي شروع باگردش كامل هواانجام گيرد .اگر درجه شروع كار:

حرارت بيرون سرد باشد نقطه تنظيم ترموستات جعبه اختالط هوادرباالترين درجه بوده وبه تدريج كم 

شده تادريك زمان معين به حد نرمال برسد . 

نكاتي كه بايد كنترل شود : 

الف : كنترل درجه حرارت بخش گرم هواساز : 

ترموستات خروجي گرم هواساز، شيركنترل كويل هواي گرم رابراي بدست آمدن درجه  -

حرارت تنظيم شده هماهنگ خواهد نمود ودرجه حرارت خروجي براي بخش گرم از سيگنال 

سنسوري فرمان مي گيردكه روي باالترين درجه حرارت منطقه كارهواساز تنظيم شده باشد . 

ب: كنترل درجه حرارت بخش سرد هواساز: 

- ترموستات خروجي بخش سردهواساز، شيركنترل كويل هواي سرد رابراي حصول درجه حرارت 

تنظيم شده هماهنگ خواهد نمود . درجه حرارت خروجي هواي بخش سرداز سيگنال سنسوري فرمان 

مي گيرد كه روي پايين ترين درجه حرارت درمنطقه كارهواساز تنظيم شده باشد . 

ج : كنترل درجه حرارت مجموع هواي برگشت وتازه : 

- ترموستات كنترل مخلوط هواي برگشت وتازه ، روي كاردمپرهاي هواي تازه، برگشت و تخليه 

هوااثرگذاشته وآنهاراهماهنگ مي نمايد . باتوجه به اينكه دمپرهواي تازه درهر شرايطي حتما مي 

بايستي بتواند حداقل هواي تازه راتامين نموده وكامالبسته نشود . 

اكونومايزر درشرايطي كه آنتالپي هواي بيرون كمتر ازآنتالپي هواي برگشت باشد براي تامين سرما 

هماهنگي هاي الزم راروي دمپرهاي فوق انجام داده وسرماي الزم رااز بيرون خواهد گرفت . 
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- براي شروع اكونومايزر درشرايط فوق ، كنترل درجه حرارت هواي مخلوط ازطريق نرم افزار موجود 

درسيستم . الگوريتم كاراجباري دمپرهاي الزم رابكاربرده وآنهارابه آرامي باز وبسته خواهد نمود 

وتازمانيكه آنتالپي هواي بيرون ازآنتالپي هواي برگشت بيشتر گردد سيستم به حالت عادي برگشته 

ودريچه هواي تازه درحالت تامين حداقل ميزان هواي تازه باقي خواهد ماند، حالت حداقل دمپرهواي 

تازه بوسيله سنسوركنترل هوا تا تامين هواي مطلوب افزايش خواهد يافت . 

د : كنترل رطوبت هواي برگشت : 

سنسورموجوددركانال هواي برگشت كاررطوبت زن رابه عهده داشته وميزان آن رابا بكار انداختن 

شيربرقي تدريجي آب رطوبت راتنظيم مي نمايد . 

كنترل درجه حرارت مناطق : 

ترموستات هرمنطقه هماهنگي وكنترل دمپرهاي گرم وسرد منطقه مزبور را بعهده داشته وميزان آن رابه 

بكارانداختن شيرآب رطوبت زن تنظيم مي نمايد . 

نكات ايمني : 

الف : حفاظت درمقابل يخ زدگي : 

ترموستات مخصوص درجه حرارت پايين درمواردي كه درجه حرارت داخل اطاقك اختالط پايين 

تراز درجه حرارت معيني باشد كليه سيستم راازكارمي اندازد اين از كار افتادگي بايستي حتماپس 

ازرفع ايراد عامل پايين آورنده درجه حرارت بصورت دستي به حالت اول برگردد . 

ب: ازكارافتادن بادبزن : 

كنترل كننده اختالف فشارطرفين بادبزن ، اگرزمان كارموتور بادبزن اختالف فشاري در طرفين بادبزن 

حس كند سيستم رامتوقف خواهد نمود . 
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ج :ايمني آتش نشاني : 

سنسوردودنصب شده دركانل برگشت ، اگردود بيش ازحد معيني را احساس بنمايند كل سيستم 

راازكار متوقف نموده وسيستم درشرايط آتش نشاني كارخواهدكرد. دراين دستگاه ازكليد مسئول 

آتش نشاني كه درتابلوهاي كنترل محلي وجود دارد دستور دريافت مي كند كه اگركليد درحالت 

اتوماتيك باشد دستگاه باتوجه به دستورنرم افزاري كه درتابلوي آتش نشاني محل وجودداردوبه 

مديريت سيستم كنترل ساختمان مربوط است عمل خواهد نمود . 

د: فيلترهاي كثيف : 

سنسور اختالف فشار طرفين فيلترها خطر گرفتگي فيلتر را با ارسال سيگنال به محلهاي مربوطه اطالع 

خواهد داد. 

 

) سيستم هاي الكتريكي و الكترونيكي  4-3

- سيستم كنترل روشنايي 

- سيستم كنترل تردد و حفاظت  

- سيستم كنترل اعالم و اطفاءحريق  

- سيستم آالرم نشت گاز و آب  

- سيستم كنترل آسانسور ها و پله برقي  

- سيستم كنترل برق اضطراري (ديزل ژنراتور) 

) UPS- سيستم كنترل برق بدون وقفه (

  (Intruder Alarm System)- سيستم اعالم متجاوز
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- سيستم آب و هوا 

- سيستم كنترل پست اصلي و تابلو هاي فرعي برق 

- سيستم دوربين مدار بسته و صوت 

- سيستم عكس العمل خطر 

- سيستم آنتن مركزي و آنتن ماهواره 

با استفاده از سيستم هاي ذكر شده كه معموال به صورت عام براي ساختمان هاي مدرن به كار مي رود 

امكان برنامه ريزي روزانه ، هفتگي ، ماهيانه و ساالنه و دريافت گزارش بر اساس نياز بهره بردار و 

صرفه جويي در مصرف انرژي (مديريت انرژي و بهره وري) فراهم مي گردد . 

دريافت اطالعات توسط سنسور ها ، دوربين ها ، دتكتور ها ، نمايشگر ها ... از كليه نقاط و پردازش 

اطالعات از قبيل دسته بندي و مقايسه اطالعات ورودي با مراجع برنامه ريزي شده در سيستم امكان 

تصميم گيري صحيح فراهم مي شود . نمايش اطالعات پردازش شده بر روي مانيتور به صورت 

متمركز و آسان با استفاده از برنامه هاي گرافيكي به شكل ساده و قابل فهم براي اكثر افراد و كاركنان 

مديريت ساختمان فراهم شده است . صدور فرمان و انتقال آن به قسمت هاي مختلف و اعمال تغييرات 

) و كليد هاي اتوماتيك و نيو ماتيك و... در صورت نياز اعالم محدود Actuatorsتوسط عملگر ها (

به صورت آالرم و يا اعالم عمومي به صورت آژير و سيستم صوتي در نهايت انجام تمام اين عمليات 

از يك نقطه و در صورت نياز از چند نقطه بدون جابجايي افراد فقط از عهده يك سيستم كنترل 

) بر مي آيد . BMSمركزي هوشمند ساختمان (
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يعني كنترل كل مجموعه از يك اتاق كنترل و توسط يك مانيتور و يك كامپيوتر كارآمد و يك شبكه 

فراگير . 

- براي مثال آگاهي مديريت يك فرودگاه از تعداد پرواز ها ، ورود و خروج و تعداد مسافران ، 

وضعيت آسانسور ها و پله برقي ، دما و رطوبت ترمينال ها ، تعداد پرسنل حاضر (حضور و غياب با اسم 

و عنوان)... 

- و يا آگاهي مديريت يك بيمارستان از تعداد بيماران بستري ، تعداد اطاق عمل آماده بهره برداري و 

در حال بهره برداري و تعداد تخت خالي ، وضعيت دما و تهويه و امكان تغيير در زمان هاي مختلف به 

عنوان نمونه در زمان عيادت بيماران بايد حد اكثر آسانسور ها و پله برقي كار كنند و هوا با سرعت 

بيشتري تهويه و تخليه شود . 

به علت پيچيدگي تكنولوژي و تنوع از ذكر دستگاههاي الكتريكي والكترونيكي خودداري مي كنيم. 
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پنجم فصل 

 » اصول واجزاي اصلي سيستم كنترل«

 

) مقدمه 5-1

) اجزاي اصلي سيستم كنترل 5-2

) لوازم وتجهيزات سيستم كنترل 5-3

 (Sensors)) حس كننده 5-3-1

 (Actuators)) عمل كننده 5-3-2

 (Controllers)) كنترل كننده ها 5-3-3
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0B5-1مقدمه ( 

1B انسان درشرايط خاص مي تواند ادامه حيات دهد لذا ازبدوپيدايش ياخودراباشرايط محيط اطراف وفق

داده است ( مانندپوشيدن لباس ) وياشرايط محيطي رامطابق بانيازخودتغيير داده است(مانندافروختن 

آتش ) وازطرف ديگر به منظورحفظ جان خودوادامه بقاء نيازمند دريافت اطالعات وتغييردرشرايط 

محيط اطراف مي باشد . 

پس ازآشنايي انسان بانيروهاي طبيعي همراه درجهت كاناليزه ومحدودكردن ودراختيار گرفتن اين 

نيروها سعي نموده است كه حاصل تمامي تالشها منجر به دستاوردهاي عظيم بشري شده است كه 

دراين ميان مقوله كنترل بعنوان يكي ازاصلي ترين ابزارهاي ساخته وپرداخته دست انسان براي تسلط 

برطبيعت به شمارمي رود . 

مقوله كنترل ازيك شيرساده كه جريان آب يك منبع راتنظيم مي كندويايك كليدساده كه جريان برق 

يك چراغ راقطع ووصل مي كند شروع وتاپيشرفته ترين سيستم هاي پيچيده وسعت مي يابد. 

 (Control System)) اجراء اصلي سيستم كنترل 5-2

اساسايك وسيله كنترل ساده ويايك سيستم كنترل پيچيده حداقل ازسه بخش اصلي تشكيل مي شود: 

 (Sensor)- المان حس كننده 1

 (Controller)- كنترل كننده 2

 (Actuator)- عمل كننده 3

اين بخش هاممكن است بصورت يكپارچه باشند ( ماننديك ترموستات ديواري كه هرسه بخش 

يك اتومات سماوربرقي كه خودبه تنهايي يك وسيله كنترل يا درداخل يك قوطي قرارگرفته اند و

براي دماي آب به شمارمي رود) ويااينكه ازچند بخش تشكيل شود كه اجزاءمختلف آن درنقاط 
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مختلف نصب ودرمجموع يك سيستم كنترل رابه وجودمي آورند مانند كنترل يك دستگاه هوارسان 

كه شامل قستمت هاي زيرمي باشد  . 

 يراي اندازه گيري دماورطوبت درنقاط مختلف و فشارهوا Sensor- چند سنسور(حس كننده )1

  (Freeze protection)درداخل كانالهاي هوارساني ويك ياچندمحافظ يخ زدگي 

 اصلي كه وظيفه دريافت اطالعات ازسنسورها و مقايسه (Controller)- يك كنترل كننده 2 

وارسال دستورات الزم به عمل كننده (Setting Point)آنهابامقادير از پيش تعيين شده 

 (Actuators)ها

وچند دريچه برقي (دمپرموتور دار)  (Valve with Electric Actuator)- چند شير برقي  3

Damper with Electric motor وچندرله وميكروسوئيچ به عنوان عمل كننده (Actuator) 

 ق :يويابه عنوان مثال دريك سيستم كنترل واعالم حر

براي (Smoke Detector) و سنسور اعالم دود (FireDetector)- چند سنسور تشخيص حريق 1

 جستجوويافتن آتش ودوداحتمالي به عنوان حس كننده

 - يك مركزكنترل جهت دريافت اطالعات وكنترل صحت عمل ديتكتورها وبكاراندازي عمل كننده ها2

- يك ياچند آژيرزنگ خطر وچراغهاي اعالم خطر به عنوان عمل كننده براي راه اندازي هرسيستم 3

كنترل به يك منبع انرژي نياز است كه ازنظر سيستم رابه دونوع الكتريكي و يا بادي 

(Pneumatic)دسته بندي مي كنند . اجزاي ارتباطي بين حس كننده وكنترل كننده درسيستم 

الكتريكي سيم و درسيستم بادي لوله هواي فشرده مي باشد . 

البته درقديم بيشتركنترل كننده هاي مكانيكي مانند فلوتر هاي كولر ويادستي مانند شير تنظيم جريان 

آب استفاده مي شود كه بعضي ازاين لوازم كنترلي هنوز هم رايج مي باشند. 
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امروزه به دليل دقت باالوعملكردمطمئن بيشترازلوازم كنترل الكترومكانيكي والكترونيكي استفاده مي شود 

ازالمان حس كننده براي تبديل يك پارامترقابل اندازه گيري به يك سيگنال قابل فهم براي كنترلر 

استفاده مي شود . 

 مقايسه كرده و سيگنال (Setting Point)كنترلرسيگنال فوق رادريافت كرده وبا نقطه تنظيم 

خروجي متناسب بااين اختالف راتوليد مي كند وآن رابراي عمل كننده ارسال مي كند . 

عمل كننده باتوجه به سيگنال دريافتي ازكنترلر تغيير وضعيت مي دهد و بدين ترتيب پارامترهايي نظير 

جريان هواوبخار وآب و يا برق كنترل مي شود . 

داليل استفاده ازيك سيستم كنترل اتوماتيك : 

- تجهيزات برودتي وحرارتي معموالبراي حداكثر بارطراحي مي شوند به ندرت كل ظرفيت موردنياز 1

مي شود ودراكثرمواقع قسمتي ازظرفيت براي حفظ حرارت ويارطوبت مطلوب مورد استفاده قرارمي 

گيرد . 

- باتعيين محدوديتهاي ازقبل تعريف شده انجام عمليات مكانيكي مطمئن تضمين مي شود . به عنوان 2

مثال باقراردادن يك ترموستات مستغرق برروي يك ديگ مولد آب گرم وسري كردن آن بامشعل 

مربوطه مي توان به تعريف حد باالي دما ازافزايش بيش ازحد دماوخطرات ناشي ازآن جلوگيري نمود. 

- سيستم كنترل اتوماتيك انجام و مقرون به صرفه بودن يك عمليات درست ومناسب را تضمين مي 3

كند وبراي به اجرادرآوردن يك سري عمليات پيچيده بصورت هم زمان ويا بصورت ترتيبي بايك 

طراحي صحيح مي توان درصد خطارابه حداقل ممكن ( نزديك به صفر) رساند. 

 Closed loop)اكثرسيستمهاي كنترل اتوماتيك براي يك سيستم مداربسته طراحي شده اند 

Systems) وازقاعده فيدبك ) (Feed back استفاده مي كنند . وقتي كه خروجي يك سيستم



 اصول واجزاي اصلي سيستم كنترل فصل پنجم:سيستم مديريت هوشمند ساختمان 

 

57 

مداربسته تغييرمي كند اثرات اين تغييرات برورودي سيستم ( يعني المانهاي حس كننده ) فيدبك  مي 

شود واين بخاطر بسته بودن مدار مي باشد . 

هنگامي كه دمابه باالي نقطه تنظيم افزايش مي يابد سيگنال خروجي باعث كاهش گرماي ورودي به 

اتاق مي شود . اين باعث توقف افزايش دماي اتاق مي شود . و دماي اتاق دوباره به يك حالت پايدار 

مي رسد . اگردماي اتاق كاهش يابد سيگنالي كه ازترموستات صادرمي شود درجهتي تغييراتي ايجاد 

مي كند كه گرماي ورودي افزايش يابد وگرماي از دست رفته جبران شود . 

بنابراين درسيستم مداربسته تغييريكي باعث تغييرديگري مي شود . دراينجا فيدبك يك بخش مهمي 

ازسيستم مي باشد وبه همين دليل آن راسيستم فيدبك نيزمي نامند . 

همواره نمي توان ازسيستم فيدبك استفاده نمود . بعنوان مثال ممكن است كنترلرهواي بيرون را اندازه 

بگيرد وباافزايش دماي خارج دماي هواي اتاق راكاهش دهد. كنترلرنمي داند كه آيا نورچراغ 

يانورخورشيدياوجود افراد درمحيط باعث افزايش دمااست .هيچ سيستم فيدبكي بين اتاق ودماي هواي 

 (Open Loop System)خارج وجود ندارداين حالت راميتوان به سيستم مداربازدسته بندي كرد

 تمام سيستمهاي كنترل شامل يك مداربسته ياحداقل يكي ازمدارها كه بايد بسته باشد. اگرچه آنهابه 

طورعملي بسته نيستند وعوامل خارجي همواره به كل سيستم اثرمي گذارد. 

دراينجاكنترلروسيله اي است كه يك سيگنال خروجي متناسب باتغييرات يك متغير قابل كنترل مانند 

دما ، رطوبت ويافشار.... توليد مي كند . 

اجزايي كه كنترل مي شوند دمپرموتورها ، شيرها ، فن ها و.... مي باشند كه توسط عمل كننده ها 

متناسب به سيگنال خروجي كنترلر تغيير موقعيت مي دهند.(مثالبازوبسته مي شوند) 
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 (Bridge Theory)قانون اهم وتئوري پل : 

قانون اهم وتئوري پل بخصوص پل واتستون بامقاومتهاي ثابت ومتغيرخودبصورت موازي وسري نقش 

بسيارمهمي دراثرساخت انواع سنسورهاي مقاومتي وكنترلرها داشته است . 

ميدانيم كه بيشترموادازتغييراتي كه درمحيط اطراف آنها به وجود مي آيد تاثيرمي پذيرند 

براي مثال فلزات براثرتغيير درجه حرارت وفشاروياكشش تاثير پذيرفته وعكس العملهاي خاصي رانشان 

مي دهند ، طول ودرنتيجه مقاومت فلزمس دراثرتغييرات درجه حرارت تغييرمي كندوهمچنين خاصيت 

هدايت الكتريكي دراثررطوبت تغييرمي كندكه ازخواص تاثيرپذيري فيزيكي درطرح و ساخت 

سنسورهاوديگرتجهيزات كنترل استفاده مي شود .براي مثال مقاومت يك سيم باتغييرات درجه حرارت 

به دوطريق تغيير مي كند . 

اوالاثردرجه حرارت برحركتها الكترونهاي كريستال فلزوثانيا تغييرشكل وطول توسط تغييرات دما ، كه 

 به تغيير مقاوم سيم منجر مي شود.

 

 (System devices)-لوازم وتجهيزات سيستم : 5-3

 (Sensors) حس كنندها: 5-3-1

 (Temperature Sensor and Transducer)سنسورهاي دما 

سنسورهاي دما دريك سيستم كنترل المان مقاومتي است كه مقاومت آن نسبت به تغييرات دماحساس 

مي باشد. تغييرات مقاومت به يك سيگنال ولتاژ متناسب بامدارپل تبديل مي شود . اين ولتاژتقويت 

شده وبراي تغييرموقعيت عمل كننده ها بكارمي رود تا پارامترهاي الزم راكنترل كند. 
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به عنوان مثال وقتي دماي اتاق همان دماي نقطه تنظيم باشدتمام مقاومتهاي پل درحالت تعادل 

خواهندبود.دراينصورت ولتاژصفرخواهدبودوعمل كننده تغيير موقعيت نمي دهد . حال اگركاهش 

دمايي دراتاق داشته باشيم مقاومت سنسوركاهش مي يابد وپل ازتعادل خودخارج مي شود وبراي به 

حالت عادي درآوردن پل ولتاژي صادرمي شود كه تقويت شده وبه عمل كننده فرمان حركت مي 

دهد. برعكس باافزايش مقاومت نيزافزايش يافته وبراي به حالت اوليه درآورن پل بايد ولتاژمعكوسي 

اعمال شود. وعمل كننده درجهت عكس عمل خواهد نمود. 

امروزه دربسياري موارد تجهيزات الكترونيكي جايگزين تجهيزات الكترومكانيكي شده است كه 

دراينجابابررسي ومقايسه ترموستاتهاي الكترومكانيكي والكترونيكي سعي در نشان دادن مزاياي استفاده 

ازتجهيزات الكترونيكي خواهم نمود. كه درصفحات بعد شرح اين دونوع ترموستات ومزاياومعايب 

آنهاوهمچنين جدول مقايسه كلي لوازم كنترل الكترو مكانيكي ( نسل قديم ) ولوازم كنترل الكترونيك 

(نسل جديد)ارائه شده است . 

تفاوت بين ترموستات الكترومكانيكي والكترونيكي 

ترموستات الكترومكانيكي 

 ازگازمخصوص پرشده است تشكيل مي شود.   . كه  C,B,Aكه از سه قسمت 

Sensing element=A 

=B لوله موئي كهA رابه فانوس فلزيC وصل مي كند (دربعضي مدلهابه جاي فانوس از ديافراگم 

اسفاده شده است.) 

Wipper = D اهمي تشكيل يك پنانسيومترمي دهد. 135 كه بامقاومت 
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=Eاتصال مكانيكي كه فانوس C رابه تيغه D وصل مي كند ويك سرتيغه D روي مقاومت وفوق 

 است. متصلCommon R)حركت مي كندوسرديگرآن بوسيله يك مفصل لوالئي به سر سيم (

رامنبسط يامنقبض مي كند واين انبساط وياانقباض A طرزكار: تغييردرجه حرارت گازداخل

يامنقبض   منتقل مي شودودرنتيجه اين فانوس نيزمتعاقبا منبسطC به فانوس فلزيBازطريق لوله موئي 

راروي مقاومت D يك سر E است كه بوسيله اتصال مكانيكي Cمي شود واين انبساط وانقباض 

 تغيير R وWپتانسيومتربه چپ ياراست حركت مي دهد ودرنتيجه مقداراين مقاومت روي دو سرسيم 

 شيريادمپر نصب ’ كه درداخل موتورBalancing Relayمي كند واين تغييرمقاومت ازطريق يك 

است به موتور منتقل شده وموتوررابه حركت درمي آورد . 

بطوري كه مالحظه مي شود ترموستات فوق كامال بصورت مكانيكي عمل مي كند يعني تغييرات 

 راگرم ياسردكندوسپس اين تغييردرجه حرارت رابه گاز داخل Aدرجه حرارت نخست بايد جدار

A منتقل كند ودرنتيجه فشارداخلA زيادوياكم شودواين تغيير فشارازطريق لوله موئي B به فانوس C 

 روي E بتواند وسيله اهرم اتصالي Dنتيجه تيغه  ودر منتقل شودتابتواند آنرامنبسط يامنقبض كند

 اهمي حركت نمايد وبعد بقيه اعمال بطريق الكتريكي انجام گيرد به عبارت ديگر 135مقاومت 

ازلحظه اي كه تغييري دردرجه حرارت محيط بوجود مي آيد تالحظه اي كه ترموستات عمل نهائي 

داردكه بسته به ميزان تغيير درجه حرارت  انجام مي دهد يك تاخير زماني قابل توجهي وجود خودرا

 ممكن است حتي ازچند دقيقه نيزتجاوزكند.

اينكه ممكن است دربعضي ازكاربردهاي ساده اين تاخيرزماني چندان مهم نباشد ولي دربعضي  گو

مواقع هم هست كه اين تغييرزمان ممكن است بسيارمهم باشد(نظيراتاق كامپيوتر- اطاق عمل وغيره ) 
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 اين نوع ترموستاتها داراي نقاط ضعف ديگري نيز به شرح زبر هستند . –عالوه برتاخيرزماني فوق 

گرالزم  ا محدوديت محل نصب وجودداردمثالBالف: بعلت محدود بودن طول لوله موئي 

باشدترموستات درارتفاع باالنصب شودبراي بازديد ازدرجه تنظيم ترموستات (واحيانا تغييرآن) كه 

درمعرض ديدنيست دچاراشكال ودردسرخواهد شد. 

حداكثردقت بكاررود كه ضربه اي به  ب: اين لوله موئي بقدري حساس است كه درمواقع نصب بايد

درموقعي  يا و آن نخوردوگرنه باعث فرورفتگي ان مي شود كه باعث سد شدن عبورگاز خواهد شد

 (Sharp)كه الزم است آنراخم كرد، زاويه اين خمش بايدطوري باشد كه از خمش تيز

آن نيزباعث سد شدن عبورگازخواهدشد. همچنين ترموستات بايد درجاي  حتماجلوگيري شودزيرا

نصب شود كه لرزش نداشته باشدچون اين لرزش درطول زمان باعث شكسته شدن يكي ازدوسرلوله 

        كلي ازكارمي اندازد وبايد تعويض شوده موئي (وياهردوسر) مي شود كه درنتيجه ترموستات راب

( مسئله نصب روي كانالي كه داراي لرزش است.) 

 

- ترموستات الكترونيكي 2

اين نوع ترموستاتهاازدوقسمت كامالجداازيكديگر تشكيل شده است : 

=A قوطي محافظ سنسور 

=B سنسور (Sensing Element) كه ازيك مقاومت مخصوص ساخته شده است (بدون هيچ قطعه 

متحرك) كه مقدارمقاومت آن درنتيجه تغييردرجه حرارت تغيير خواهدكرد. 



 اصول واجزاي اصلي سيستم كنترل فصل پنجم:سيستم مديريت هوشمند ساختمان 

 

62 

اين سنسوربوسيله دورشته سيم معمولي به كنترلروصل مي شود وفاصله بين اين دو قسمت مي 

 مترباشد(اگردورشته سيم فوق باقطربزرگترانتخاب شوداين فاصله مي تواند خيلي 100تواندتا

بيشترشود). 

طرزكار: 

 (Wheatstone Bridge)درهرنوع ترموستات الكترومكانيكي والكترونيكي ازاصل پل وتستون 

استفاده شده است به اين معناكه درترموستات الكتريكي پتانسيومترداخل ترموستات و  

Balancing Relayپل وتستون راتشكيل مي  جموعام وپتانسيومترنصب شده روي محورموتور

دهدكه دراين ميان مقاومت متغير( كه باعث ازتعادل خارج شدن پل مي شود) همان پتانسيومترنصب 

شده درداخل ترموستات است . درحاليكه درترموستاتهاي الكترونيكي مقاومت متغير مزبورهمان 

 است كه درخارج ازقوطي كنترلرو درفاصله اي دورازآن نصب شده است . Bسنسور

اين سنسورفوق العاده كوچك بوده ( به اندازه يك لپه ) وبخاطرهمين كوچكي وتماس مستقيم باهواي 

چون اتصال آن به كنترلربوسيله دورشته  و محيط آن تغييرات درجه حرارت روي آن تاثيرآني دارد

ندارد.  سيم است اين تغييرفورابه كنترلرمنتقل مي شودوتاخيرزماني به هيچ وجه وجود

 دراين است كه چون اتصال بين سنسور –امتيازاين نوع ترموستاتها- عالوه برسرعت عمل

خالف ترموستاتهاي الكترومكانيكي هيچگونه محدوديت محل  وبر وكنترلرازطريق دورشته سيم است

 به اين معني است كه مي تواند سنسورهارادرمحلهاي مربوطه نصب نصب ندارد

كنيدوكنترلهارامجموعاروي يك تابلوكه درمعرض ديدقرارداردنصب كنيدوهرسنسور رابوسيله دورشته 

سيم به كنترلرمربوطه وصل كنيدوديگرلزومي نداردكه براي تنظيم هر ترموستات به محل نصبهاي همان 

ترموستات برويد(درموردترموستاتهاي الكتريكي ) بلكه كافي است كه به محل نصب تابلورفته 
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وي تابلوتنظيم كنيد(كنترل ازراه دور) درمطالب فوق  ردر وهركدام اركنترلرهارااحتياج به تنظيم دارد

فقط ازدوسه امتيازكنترل الكترونيك درمقايسه باكنترل الكترومكانيكي صحبت شده است 

 به ميان نيامده است .ولي جاداردكه مختصرابعضي ازاين امتيازات سخنيوازذكرسايرامتيازات 

بازگوشود: 

- درصورتيكه تعدادي زيادي ازترموستاتها الكترونيكي درپروژه باشد كه بخواهيد 1

تابستان ويابالعكس تغييردهيدكافي است فقط يك كليد دستي  عملكردآنهاراازحالت زمستاني به حالت

 بكاربريدتاعملكردهمه كنترل (Summer Winter Switch)تابستاني  –تغييرحالت زمستاني 

هاراتغييردهيددرحاليكه اين عمل درترموستاتهاي الكترومكانيكي مطلقاغيرممكن است وبايدبراي 

 ازنوع كليد استفاده كنيد. يك عددزهرترموستات ا

زيادي ازترموستاتهاي الكترونيكي رامي توان بابكارگيري فقط يك كليدتنظيم  -منطقه تنظيم تعداد2

دستي ازراه دورتغييردهيددرصورتي كه اين عمل درترموستاتهاي الكترو مكانيكي غيرممكن است 

وبراي تغيير منطقه تنظيم هرترموستات بايد به محل نصب همان ترموستات رفته ومنطقه تنظيم آنراتغيير 

دهيد. 

-Lowا  يHigh Limit- دربعضي ازموارداتفاق مي افتدكه دريك سيستم كنترل احتياج به 3

Limit . خواهيدداشت

دركنترل الكترومكانيكي براي انجام اين منظوربايدازيك ترموستات جداگانه استفاده كرد درحاليكه 

درتعدادزيادي ازكنترلهاي الكترونيكي اين موضوع درخودكنترل پيش بيني شده واحتياج به هيچگونه 

لوازم اضافي ندارد. 
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- خطا: 4

 نوع اكترومكانيكي برخورداربوده وخطاي آنها كمتراست . هلوازم الكترونيكي ازدقت بااليي نسبت ب

- حساسيت : 5

راحتي ميسرمي باشد ودقت آنها به مراتب ه حساسيت لوازم الكترونيكي بيشتربوده وكاليبره كردن آن ب

 بيشترازلوازم الكترومكانيكي است 

- تاثير پذيري ازعوامل محيطي : 6

عوامل محيطي همچون دما، رطوبت وگردوغبارو .... روي لوازم الكترونيكي تاثيربه مراتب كمتري 

نسبت به نوع الكترومكانيكي است . 

- عمرمفيد: 7

به تجربه ثابت شده كه عمرمفيدتجهيزات الكترونيكي به مراتب بيش ازانواع الكترو مكانيكي مي باشد. 

- قابليت تغيير درنوع عملكرد: 8

 به حالت (Direct acting)درلوازم الكترونيكي امكان تغييرعملكردكنترل كننده ازحالت مستقيم 

 وبالعكس وجوددارددرحاليكه لوازم الكترومكانيكي فاقداين توانايي (Reverse acting)معكوس 

مي باشند. 

- ظاهردكورايتو: 9

لوازم الكترونيكي هميشه نسبت به لوازم الكترومكانيكي ازظاهربهتري برخورداربوده و جهت نصب 

 درمحيطهاي مسكوني واداري مناسب تر مي باشند.

- امكان نسب نشان دهنده : 10



 اصول واجزاي اصلي سيستم كنترل فصل پنجم:سيستم مديريت هوشمند ساختمان 

 

65 

 يجيتالي رابه كنترل ددربسياري ازلوازم الكترونيكي بسادگي مي توان يك نشان دهنده الكترونيكي 

كننده متصل وعملكردآن رامشاهده نمود. 

باذكرمواردفوق ناچارازذكردونكته هستيم : 

الف : صرف بكاربردن لغت الكترونيكي متاسفانه اين توهم رابراي بعضي ها بوجود مي آورد كه بايك 

سيستم بغرنج وپيچيده رويروهستند درحاليكه هرگزاين طورنيست زيراكنترل هاي الكترونيكي 

 خازن- مدارچاپي وغيره تشكيل شده است كه قطعات آن –بسيارساده بوده وازيك سري مقومت 

رامي توان به راحتي تعميركرد. 

ب : همچنين تصوربعضي هابرآنست كه كنترلهاالكترونيكي است بنابراين بايدبهاي آنها 

 –گرانترازكنترلهاي الكترومكانيكي باشدولي باتوجه به مصرف روزافزون جهاني ودرنتيجه توليدانبوه 

نه تنهاقيمت آنهاكامال باكنترل هاي الكترومكانيكي قابل رقابت است بلكه درعمل ثابت شده است كه 

براي يك پروژه كامل اگرجمع قيمت سيستم كنترلهاي الكترونيكي ( شامل كنترلها، شيرهاي موتوري ، 

دمپرموتوروياغيره ) ازجمع قيمت سيستم كنترلي الكترومكانيكي كمترنباشد- زيادترنيز نخواهدبود. 

جدول مقايسه لوازم الكترومكانيكي بالوازم الكترونيكي 

- خطاء : 1

لوازم الكترونيكي ازدقت باالتري نسبت به نوع الكترومكانيكي برخوداربوده وخطاي آنها كمتراست. 

- حساسيت : 2

حساسيت لوازم الكترونيكي بيشتربوده وكاليبره كردن آن براحتي ميسر مي باشد ودقت آن به مراتب 

بيش ازلوازم الكترومكانيكي است . 
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- آزادي عمل درنصب : 3

لوازم الكترونيكي كه ازدوبخش سنسوروكنترل كننده تشكيل شده اندو مي توانيداين دو بخش 

درفاصله نسبتازيادي ازيكديگرباتوجه به شرايط محل نصب قرارگيرندوتوسط سيم هاي رابط به هم 

متصل شونددرصورتيكه لوازم الكترومكانيكي فاقداين توانايي مي باشند. 

- تاثيرپذيري ازعوامل مكانيكي : 4

چنانچه درحين نصب تجهيزات الكترومكانيكي صدمه اي به لوله حساس وقسمت انتهايي آن وارد شود 

قطعه بطوركلي غيرقابل استفاده خواهد بود (چون گازداخل آن خارج مي شود ) در حاليكه كه درنوع 

الكترونيكي رابط بين المان حساس وكنترل كننده فقط يك سيم است . 

- تاثيرپذيري ازعوامل محيطي: 5

عوامل محيطي همچون دماورطوبت وگردوغبارو ..... روي لوازم الكترونيكي تاثيري به مراتب كمتري 

نسبت به نوع الكترومكانيكي دارند. 

- سهولت درنصب ونگهداري : 6

هميشه عدم دقت لوله حساس لوازم الكترومكانيكي مشكل آفرين بوده است وازطرفي پس ارنصب لوله 

الكترومكانيكي نيازبيشتري به سرويس وتعميرات به خاطرداشتن المانها ي مكانيكي، دارند. 

-عمرمفيد: 7

به تجربه ثابت شده كه عمرمفيدتجهيزات الكترونيكي به مراتب بيش ازانواع الكترو مكانيكي مي باشد. 

- قابليت تغيير درنوع عملكرد: 8
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 به حالت (Direct acting)درلوازم الكترونيكي امكان تغييرعملكردكنترل كننده ازحالت مستقيم 

درحاليكه لوازم الكترومكانيكي فاقداين توانايي    وبالعكس وجوددارد(Reverse acting)معكوس 

مي باشند. 

- ظاهردكورايتو: 9

لوازم الكترونيكي هميشه نسبت به لوازم الكترومكانيكي ازظاهربهتري برخورداربوده و جهت نصب 

درمحيطهاي مسكوني واداري مناسب تر مي باشند. 

- امكان نسب نشان دهنده : 10

 ديجيتالي رابه كنترل –دربسياري ازلوازم الكترونيكي بسادگي مي توان يك نشان دهنده الكترونيكي 

كننده متصل وعملكردآن رامشاهده نمود. 

- پيشرفت درلوازم كنترل الكترونيكي : 11

مدت امكانات بيشتري براي تهيه قطعات يدكي  بدليل مدرن بودن لوازم الكترونيكي كه دربلند

لوازم الكترومكانيكي دركشور هاي پيشرفته  آنهاوجودخواهدداشت درحاليكه بامنسوخ شدن اكثر

هرروزازنقش آنهادرسيستم هاي كنترل كاسته شده ودربلندمدت امكان تهيه لوازم يدكي جايگزين 

 نخواهدداشت . آنهاوجود

 (Humidity sensors)حس كننده هاي رطوبت 

 روشهاي حس دررطوبت سنج ها: 

ساده ترين عناصراندازه گيري نم عناصرمكانيكي هستند كه باافزايش نم طول آن تحت تاثير قرارمي 

گيرد، بعضي ازموادپالستيكي اين خاصيت مهم رادارامي باشند.درحال حاضر باپيشرفت تكنولوژي 

ازعناصرمكانيكي به جهت سنجش رطوبت سنج ها بهره گرفته نمي شود ، اماهنوزاين عناصربه جهت 
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سادگي درگستره وسيعي براي آشكارسازي رطوبت استفاده مي شوند، درادامه به بررسي وجزئيات 

بيشتر عناصرمختلف نم سنج مي پردازيم . 

نم سنج خازني : 

اصول واساس كارعناصر نم سنج خازني مبتني براصل الكترودثابت ودي الكتريك متغير است كه 

جزئيات اين طرح به اين صورت كه يك اليه نازكي ازدي الكتريك بين دوالكترود باالوپايين 

قرارگرفته وعالوه برآن متخلخل بودن الكترود باالئي است كه به آب اجازه عبور مي دهد تابه اليه دي 

 مشخصات و پارامترهاي آن تغييركرده –محض رسيدن آب به دي الكتريك  الكتريك برسدوبه

قرارمي گيرد كه همين تغييرات حاصله  ودرنهايت ظرفيت بين الكترود باالئي وپاييني تغييروتحت تاثير

معرف ميزان رطوبت موجوداست . 

نم سنجي مقاومتي: 

دوالكترود سيمي روي يك محورپيچيده شده اند ( نوع پلي استرن ) وياناكترودهائي به شكل تراشه 

رطوبت نما پوشيده  قرارمي گيردكه بااليه اي از نمكا وبصورت زيگزاگ روي ماده اي بعنوان زيربن

بدون بهره گيري ازاليه رطوبت  عناصررطوبت سنح مشابه ، ازتغييرات مقاومت زيربنارشده است د

نما(حساس رطوبت)جهت آشكارسازي رطوبت استفاده مي شود. 

عناصراكسيدآلومينيومي: 

اين عناصرنيز،تغييراتي مقاومتي به خوبي تغييرات ظرفيت دارند وباتغييروافزايش رطوبت اين مقاومت 

تحت تاثير قرارمي گيرد. سطح اين نوع عناصربااكسيد آلومينيوم پوشيده شده وهمراه باآن اليه نازكي 

مل مي كند. ا عروي سطح خارجي اليه اكسيدآلومينيوم قرارگرفته و نقش يك الكترود ر ازطال
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( اين اليه نازك تااندازه اي متخلخل ساخته مي شود ) دراين طرح زيزبناي آلومينيومي نقش الكترود 

دوم رابازي مي كند . بخارآب ازبين اليه هاي طالعبورمي كند وروي ديواره هاي اصلي كه به نوعي 

بافشارآب موجوددراتمسفروابسته است قرامي گيرد. حال بااندازه گيري تغييرات امپدانس 

درساختاراكسيدتعداد مولكول هاي آب جذب شده به دست مي آيدكه خودگوياي رطوبت است . 

اسيالتوركريستالي : 

عناصري كه ازاسيالتورهاي كريستالي جهت اشكارسازي رطوبت استفاده مي كنند كه داراي 

كريستالي ازنوع كوارتزهمراه باپوششي جهت آشكاركردن رطوبت نم مي باشند كريستال فوق الذكر 

التوري متصل مي شود كه فركانس نوسان آن در حالت رزنانس مشخص قرارمي يبه مداركنترلي اس

دهد(روي فركانس خاص تنظيم مي شود) تغييرات فركانس مدارناشي ازتغييرات جرم كريستالي است 

كه خودناشي ازمولكول هاي آب جذب پوشش روي آن شده است مي باشد. بنابراين نتايج تغييرات 

فركانس كريستال اسيالتورودرنهايت فركانس مداروابسته است به ميزان ( مقدار) رطوبت جذب شده 

به پوشش كريستال است . 

الكتروليتي : 

عناصررطوبت سنج الكتروليتي بااستفاده ازجريان الكتريكي بخارآب موجود درمحيط رابه اكسيژن 

 كه (P2O5)وهيدروژن تجزيه مي كنند . دراين روش بخارآب توسط اليه نازك پنتوكسايد فسفر 

نمونه وجود دارند  ازمشخصات  اين ذب شده است . طرح هاي ديگراز جقراردارد روي الكترودها

يات زيشيشه اي متخلخل روي سطح الكترودجهت عبورآب استفاده مي كنند . دراين روش مقدارج

فسفراست  الكتريكي موردنيازجهت تجزيه كردن تابعي ازبخارآب جذب شده اليه پنتوكسايد

ودرنهايت تابع رطوبت كه خودمعرف جريان خروجي حسگر رطوبت است . بنابراين ازتمام روشهاي 
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سنج هابراحتي مي توان استفاده كردوحال درادامه به بررسي روش  حس نم(فوق الذكر) دررطوبت

هاي حس دربخارسنج هامي پردازيم . 

روشهاي حس درسنجش بخار: 

نده بخار دراصل حس كننده حرارتند.دراين روش ازدوعنصرجدا استفاده مي شودكه نعناصرحس ك

له اي تشكيل شده است كه فتيانجام مي دهد و ديگري از يكي عمل اندازه گيري محدوده حرارت را

باآب تقطيرشده به اشباع رسيده است . دراين روش هوائي كه رطوبت آن قراراست اندازه گيري شودبه 

در فتيله بخارمي شود. حال براثرتبخيرفتيله  طرف فتيله مزبورحركت داده شده آب موجود

نم  يا سردوعناصرزيرآن محدوده تغييرات حرارت راحس مي كند.تبخيرذكرشده تابعي ازفشاربخار

 ناي دماي حاصله ازحسگربدست مي آيد  است.بنابراين رطوبت باخوانده شدن  اين دو هواي درجريان

نكته رايادآوري مي كنيم كه فتيله مزبورازكتان وياحتي ازسراميك متخلخل براي حس دما(حسگرهاي 

نوع مقاومتي هستند) استفاده مي كنند .  غالبا دما

روش هاي حس نقطه شبنم : 

 يك مقدار سيال درحال تعادل هستند . در نقطه شبنم تنها نقطه شبنم دمائي است كه مايع وبخار

ازاين رطوبت مطلق دمائي كه به اندازه فشارموجود است به دست مي  برفشاربخاراشباع شده وجوددارد

آيد. 

روش اندازه گيري نقطه شبنم سردكردن سطحي است كه دردماي آن براي اندازه گيري چگالي شبنم 

استفاده مي شود. نقطه شبنم درطي سردشدن به دست مي آيدكه دراصل دماي سطح خوانده ومعرف 

آن است . 
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درپارامترهاي حسي مورداستفاده براي روش اندازه گيري نقطه شبنم دوعملكردرابايد مدنظرداشته 

 جامد) حس شود به مايع (يا بخار دماي سطح سردشده حس شود ودوم تغيير باشند اول اينكه بايد

دراين روش براي اندازه گيري دماازعناصرمقاومتي ياترموالكتريكي به طورمشترك استفاده مي شود. 

 اين روش هابه صفحه نازكي كه بايك سرد كننده مروش هاي حس چگالي متفاوت است ودرتما

كوپل شده باشدنيازاست كه معموالترموالكتريك است. ازروش نوري بيشتراستفاده مي شود . دراين 

روش پستي وبلنديهاي سطح صيقلي شده تاجائي كه مشابه آينه اي مي شودوباتابيدن شعاع نوري به اين 

چندحسگرنوري ، نوربازتابيده از آينه گرفته مي شود. چگالي مقاومت بكاررفته يا آينه واستفاده ازيك 

فلز) كه چگالي آنهاتغييرمي كندتشكيل شده است  - درسطح ، ازموادعايق ( به شكل الكترود

اشكاركننده هاي نوري هم ترازساخته مي   باسطح وßياаدرمركزآشكاركننده هاي چگالي منابع نوري 

شود ونكته مهم اينكه با قرار گرفتن آشكاركننده اي درباالي آن افت فشارناشي ازتغييرچگالي (منبع 

انعكاس ) راحس مي كند. روش ديگرحس نقطه شبنم حس گرماي نمك حل شده وبه اشباع نرسيده 

گردد كه بيشترازنمك ليتيوم كلرايد جهت اين  انرژي برمي است كه دراين اصل به روش تراز

كاراستفاده مي شود . اين چنين حسگرهائي به نام حسگرهاي حس نقطه شبنم ليتيوم كلرايدگرم شده 

وبه اشباع رسيده شناخته مي شوند. 

اين حسگر ازالمپي باديواره نازك فلزي كه بصورت اساسي توسط ليتيوم كلرايد پوشيده شده است 

تشكيل مي شود وسيم پيچ هاي دوگانه اي اطراف راپوشيده وبراي گرمادادن به حسگر استفاده مي 

شوند، دراين طرح منتقل كننده دمادركنارالمپ وازيك اتصال خوب حرارتي براي خواندن نقطه شبنم 

استفاده مي شود. حسگرتاجاي گرم مي شودكه فشار بخاروسيال درحال تعادل قرارگيرنداين نقطه   



 اصول واجزاي اصلي سيستم كنترل فصل پنجم:سيستم مديريت هوشمند ساختمان 

 

72 

نقطه شبنم است .مقاومت نمك حالل معرف نقطه دماي تعادل است وجريان خروجي حسگر دما 

معرف نسبتي از نقطه شبنم بخارآب موجوداست . 

 

روش حس نم ازراه دور: 

دراين روش حس نم ازراه دورازتكنيك هائي مانندالكترومغناطيسي درگستره اي ازامواج راديوئي تا 

مادون قرمز استفاده مي شود عناصربكاررفته در اين روش محتويات  و فرا بنفش ومخصوصا ماكروويو

مخلوط گازها مايعات وجامدات را درواحدهائي ازنسبت حجم (درصد) ياجرم (بخش برميليون) تنظيم 

ونمايش مي دهند.بعضي ازعناصرامواج كوتاه رابراي آشكار سازي نم به طرزساده دريك نمونه استفاده 

نم و افزايش آن انرژي امواج كوتاه بين منبع وآشكاركننده تضعيف مي شود.  مي كنند ويا وجود

بيشترعناصراستفاده شده مشتركا ازطيف سنجي جهت حس بهره مي برند واصول كارآنها مبتني 

برجذب اشعه (طيف )انعكاسي حاصله ازماده است كه اين طيف باميزان نم كاهش مي يابد . 

 ونورمرئي وجود (IR)تامادون قرمز(UV)اين طول موج هادراغلب قسمتهاي طيف نماازفرابنفش 

دارند. 

دربيشترسيستم هاي نم سنج از راه دور از روش جذب اشعه مادون قرمز استفاده مي شود ، خالصه 

ميزان جذب نورمادون قرمرازيك حجم نمونه اندازه گيري وبانمونه اصلي (مرجع) مقايسه مي شودكه 

اختالف اعدادخوانده شده معرف ميزان نم موجوددرماده است . 

واحدهاي اندازه گيري : 

 (RH%)- واحداندازه گيري رطوبت نسبي درصد
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- واحداندازه گيري رطوبت مطلق باواحدهاي جرم برحجم بيان مي شود 

)G/m3 يا kg/m3 ( 

واحداندازه گيري نقطه شبنم با درجه  درصدباوزن به كارمي رود و يا نم يارطوبت باواحددرصدباحجم

مطرح مي شود.  سانتي گراد

 

 (Actuators)-عمل كننده ها: 5-3-2 

وسايلي هستند كه كه باتغييرموقعيت خودبراساس فرامين صادره ازسوي  عمل كننده هاتجهيزات و

كنترلر اصلي باعث ايجادتغييرات درجريان آب (مانندشيرهاي برقي )و جريان هوا(ماننددمپرموتورها) 

وياجريان الكتريكي (مانندكنتاكتورقطع ووصل فن ها و مشعل ها پمپ وآسانسورهاويا آژيرهاي 

خطرو...) مي شوند. 

 (Set points)درحقيقت باتغيير شرايط اوليه كه توسط سنسورهاحس مي شودوبراساس نقاط تنظيم 

 ويا  وبرنامه اي كه دركنترل كننده پيش بيني شده است عمل كننده تغيير موقعيت مي دهد(باز/بسته

روشن /خاموش ) تاوضعيت وشرايط مطلوب فراهم شود. 

شيرهاي پنوماتيكي والكتريكي : 

(Pneumatically and Electrically Operated Valves) شيرهادرسيستم هاي كنترل 

ازجايگاه ويژه اي برخودارهستندزيراباكمك آنهامي توان جريان هواي فشرده (در سيستم پنوماتيكي) 

وجريان آب درسيستم هاي حرارتي وبرودتي (حرارت وسياالت) را تحت كنترل داشت. 
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شيرهاانواع گوناگون وبسيارمتنوعي دارندكه انواع شيرهابالغ برچندهزارنوع مي باشد البته باتوجه به 

ه مواردي عبورمي كندمي توان چآنهاداخل نقش آنهاونحوه فرمان گرفتن (كنترل ) واينكه از

آنهارادسته بندي نمود. 

 

- شيرهاي سولنوئيدي : 1

شيرهاي سولنوئيدي تنهادوحالت باز يا بسته دارندكه اگرسولنوئيد آنهاتوسط جريان الكتريكي تحريك 

شود تغييرحالت مي دهند و بازويا بسته مي شوندواگر تحريك الكتريك قطع شودبه وضعيت قبلي 

خودبازمي گردند . 

نوع شيرها حالت تحريك شده حالت بازشدن شيروزمان قطع تحريك حالت بسته  البته دربيشتراين

شدن شير مي باشد ولي دربعضي ازشيرهاي دوراهه و يا سه راهه وچندراهه شرايط فرق مي كند. 

شيرهاي سولنوئيدي باتوجه به ساختمان داخلي آنهاودوراهه ياسه راهه بودن وموادقابل عبورازداخل 

آنها ( بخاروياآب و يا هوا....) .جنس آنها(برنزي ويافوالدي وياآلومينيومي...... )و درجه حرارت قابل 

تحمل آنها و همچنين فشارقابل تحمل آنها و يا جريان برق وولتاژمناسب كارآنهابه انواع بسيارمتنوعي 

تقسيم ودسته بندي مي شوند كه شايدتنهاوجه مشترك تمامي آنها وجود سولنوئيد به عنوان عمل 

 آنها مي باشد . ) Actuatorكننده ( 

- شيرهاي ديافراگمي : 2

اين شيرها هم انواع گوناگوني دارندكه وجه مشترك آنهادراستفاده ازهواي فشرده براي تغييروضعيت 

مي باشدكه تقريبا تمامي آنها داراي يك مخزن ودرداخل آن يك ديافراگم مي باشند كه براثرورود 
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هواي فشرده به داخل مخزن آنها وفشاروارده وبه ديافراگم داخل آن شيرتغييروضعيت مي دهد. ازاين 

نوع شيرها بيشتر درسيستم كنترل صنعتي استفاده مي شود. 

 

- شيرهاي موتوري : 3

اين نوع شيرها هم داراي انواع مختلفي هستند كه وجه مشترك آنهاوجوديك موتور الكتريكي به 

 به همراه يك گيربكس به منظوركاهش دورموتورالكتريكي ) Actuatorعنوان عمل كننده ( 

ودرنتيجه افزايش نيروي گشتاورمي باشد. 

اين نوع شيرهامعموالبصورت تدريجي عمل مي كننديعني براي مثال باتغييرولتاژ اعمالي به 

موتورآنهادرصدبازيابسته شدن آنهاكنترل مي شود براي نمونه يك شيرموتوري تدريجي كه 

  ولت كارمي كند متناسب باولتاژاعمال شده بازويابسته مي شود 10باولتاژصفرتا

بعضي ازانواع اين شيرهاباقطع جريان برق درهمان وضعيت باقي مي مانند و برخي ديگر داراي 

فنربرگشت بوده كه درصورت قطع برق به وضعيت بسته درمي آيند. 

 چرخش وتغييرموقعيت درسيستم (Electric Motor Actuators)عمل كننده باموتورالكتريكي 

هاي كنترل حائزاهميت است زيراباچرخش يك اهرم مي توان دريچه اي بازويا بسته ودرنتيجه آن 

 (Air Dampers)قطع ويا مقدارآن تغييركندكه دراين موارداز دريچه هوا  جريان هوا جاري ويا

 استفاده مي شود. (Electric Motor Actuators)مجهز به موتورالكتريكي 

ويه مطبوع تاسيسات سرمايش هاينگونه دمپرهاي موتورداربيشترين  مورد مصرف درسيستم هاي كنترل ت

وگرمايش ساختمانهارا  دارا مي باشند . 
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طرزمحاسبه اندازه شير : 

درهرسيستم كنترل ادوات موردنيازبراساس مشخصات طرح وگاتالوگ كارخانجات سازنده انتخاب 

مي شوند . 

دراينجا محاسبه سايزشيرهاي برقي به عنوان نمونه اي از روشهاي محاسبه وانتخاب عمل كننده ارائه   

مي شود. 

 طرزمحاسبه اندازه شير 

( قبالتوضيح داده مي شود كه توضيحات زيرفقط درموردآب صادق است .براي بخاربايدازفرمو لهاي 

. CV=Gpm/√H  ديگراستفاده شود كه محتاج به بحث مفصل جداگانه اي است 

1 -GPM . مقدارجريان آب برحسب گالن دردقيقه است 

2-H افت فشارداداخل شيربرحسب PSIG . است 

3 -CV مشخصه ظرفيت شيراست وبنام Capacity Index .خوانده مي شود 

 CV  عدد(PSIG)وافت فشار درداخل شير(GPM)بنابراين بادردست داشتن شدت جريان آب  

 ومراجعه به جداول سازنده هايي مختلف اندازه داده شده CVبدست مي آيد وبادردست داشتن اين 

انتخابي خواهدبود.  همان اندازه شيرCV درمقابل اين

 ودر CV به Capacity Indexدرهمين جااضافه كنيم كه دركاتالوگ سازنده هاي آمريكائي اين 

 نشان داده شده است . KVكاتالوگ سازنده هاي اروپاي به 

براينچ مربع محاسبه مي شودبدين ترتيب   برحسب گالن دردقيقه وافت فشار- پاوندCV - واحد

 اگريك گالن آب دردقيقه اي ازشيرعبوركندوافت فشارمعادل يك پاوندبراينچ مربع توليدنمايد

CV=1  . خواهدبود 
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 برحسب مترمكعب درساعت وافت فشار، كيلوگرم برسانتي مترمربع محاسبه مي شودباين KV- واحد

معادل يك كيلوگرم برسانتي  ترتيب كه اگريك مترمكعب آب درساعت ازشيري عبوركندوافت فشار

 خواهد بود. KV=1مترمربع توليدنمايد،

 CV=KV ×1.17    به يكديگربشرح زيراست واحد ضريب تبديل اين دو

  آن KV است مثالاگرشيري داشته باشيد كهKV هفده درصد بيشتراز كميت CVبعبارت ديگركميت 

  خواهدبود.54/8 آن KV  باشد10 خواهدبودوي يابلعكس اگر شير7/11 آن CVباشد 10

 نشان داده شده است KVبنابراين چون محصوالت كارخانه جانسون آلماني است كليه ظرفيتهابه 

 بدست CV ضرب كنيدتا17/1 رادرKV آن جقدراست كليه ارقام داده شده CVواگربخواهيم بدانيد

آيد. 

فرمول   وگذاشتن اين دوعدد درH وGPM همانطوركه در باالگفته شدبادردست داشتن دوفاكتور

 ومراجعه به جداول سازنده مختلف CV  بدست مي آيدوبادردست داشتن اين كميت CVكميت

اندازه شيرخواسته شده بدست مي آيد. 

 10 گالن دردقيقه و افت فشارمعادل 20بعنوان مثال مي خواهيم شيرهاي انتخاب كنيم كه مناسب براي 

فوت درداخل آن باشد. 

 PSI 3/4 وGPM 20باگذاشتن دوعددPSI 3/4 به  مي كنيم كه مي شودPSIفوت راتبديل10ابتدا

 مي شودكه بامراجعه به جداول سازنده مختلف (مثالجانسون 59/9 بدست امده CV درفرمول فوق

است كه درمقابل 10 رقم 59/9 نزديك به اين عدد CVكنترلز) مالحظه مي شود كه نزديكترين رقم 

اينچ خواهد بود. بطوريكه مالحظه مي شود 1 اينچي داده شده است بنابراين شيرانتخابي همان 1آن شير
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 داريم بنابراين مي توان به راحتي اندازه H وGPMمحاسبه فوق براين اساس بوده است كه دو رقم  را

 GPMشيرمناسب راانتخاب كرد ولي درعمل ودراكثرموارد تنها مشخصه اي كه دردست داريم فقط 

نمي دانيم وبايدخودمان انتخاب كنيم ونكته حساس درهمين مطلب است .   راHاست و 

 بستگي مستقيم به افت فشاردرداخل كويل دارد. باين معني كه وقتي كويلي انتخاب شد، Hمقدار

درجداول كارخانه سازنده كويل مقدارافت فشاردرداخل كويل براي شدت جريان آب معين داده شده 

است . 

 درصدبيشتر ازافت فشار 50-70ازنظرتئوري  افت فشاردرداخل شيررابايدبه حداقل معادل وحداكثر

ويل گرفت وگرنه دچاراشكال زيرخواهيم شد : فرض كنيدافت فشار درداخل كويل كدرداخل 

 فوت باشد. اگرشيري انتخاب 10 معين برابرGPMگرمايي براساس مشخصات سازنده كويل براي 

 فوت باشد(درحاليكه دهانه زيري آن بكلي 3 معين  افت فشاردرداخل مثالGPMشودكه براي همان

   3 فوتي درداخل كويل  و 10بازو يابسته باشد) وقتي آب به نقطه معيني ميرسد بعلت وجودافت فشار

فوتي درداخل شير- طبيعي است آب راهي راانتخاب مي كند كه افت فشاركمتري دارد(يعني شير) 

ويل عبورنمي كند (ويامقدارخيلي جزئي ازآن كازداخل شير مي گذردوچيزي از ودرنتيجه تمام آب

مي گذرد)ولي چون اين شيرازيك ترموستات فرمان مي گيرد ترموستات شير رامجبوربه بستن دهانه 

ازكويل عبوركند-دراينجا چون قسمت اعظم آب ازكويل كه ارددوا زيرآن خواهدكردكه آب را

 عبورمي كندودرظرف مدت كوتاهي بردرجه حرارت خروجي ازكويل اضافه مي شودودرنتيجه

ترموستات به شيرفرمان مي دهدكه دهانه زيرين خودرابازكندكه آب داخل كويل نرود. ولي به 

علت افت فشاري كه در داخل آن است بالفاصله آب بجاي عبورازكويل ه مجردبازشدن شيرب
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ازشيرخواهدگذشت ودرنتيجه درجه حرارت هوا خروجي ازكويل پايين مي آيدودوباره ترموستات به 

شيرفرمان مي دهد كه دهانه زيرين راببنددكه آب ازكويل عبوركند و اين تناوب بكرات درفواصل 

بادرحال بازوبسته شدن است وبجاي تزماني بسياركوتاه انجام مي گيردويا بعبارت ديگرشيرمر

 كارخواهدكردكه به هيچ On-off فقط عمال بصورت قطع ووصل Modulatingعملكردتدريجي 

وجه صحيح نيست. 

ازمثال فوق اين نتيجه گرفته مي شودكه هرچه افت فشاردرداخل شير بيشترباشدعملكرد شيرازحالت 

On-offبصورت  Modulating . درخواهدآمددرنتيجه كنترل بهتري خواهيم داشت

مثالاگردرمثال فوق شيري انتخاب كنيم كه افت فشاردرداخل آن مساوي افت فشاردر داخل كويل 

هميت تساوي افت فشار ديگرالزامي نداردكه ا بعلت د فوت ) وقتي آب به نقطه معين مي رس10باشد(

تمامش ازشيربگذردبلكه قسمتي ازآن ازشيروقسمتي ديگرازكويل مي گذرد(بسته به فرمان ترموستات ) 

درست است كه درباالگفته شدكه افت فشارشيربايدمعادل يابيشترازافت فشاركويل باشد ولي اين 

موضوع فقط ازنظرتئوري صحيح است زيرادرعمل گاهي محدوديتهاي وجوددارد كه محاسبات فوق 

 رابكلي بهم مي ريزد.

بگيرم ( حتي  زياد را  است زيراوقتي افت فشاردرداخل شيرCaviationازجمله اين محدوديتها مسئله

اي زياد شودكه  محدوده ارقام داده شده باالبگيريم ) ممكن است سرعت آب شيربه اندازهراگرآن راد

سوت مي كشد) ثانيابعلت سرعت  اوالباعث سروصداي فراون شود(دراين تست شيربمانند لوكوموتيو

 شيربه سرعت دچارفرسودگي وخوردگي شديد مي شود ودرنتيجه Plug Seat قسمت –زيادآب 

شيري كه بايدحداقل ده پانزده سال بدون هيچ دردسري كاركند فقط چند ماهي عمرخواهدكرد. 
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كارخانه هاي مختلف براي اين مسئله داراي جداولي هستندكه بامراجعه آنهامي توان حداكثرمجازافت 

ولي آنچه درعمل ثابت شده است اين  ازروي آن بدست آورد راCritical Pressure Drop  فشار

است كه بهترين افت فشاري كه مي توانيم براي شيردرنظربگيريم( اگرافت فشاردرداخل كويل 

 فوت خواهد بود. 15 تا10رادردست داشته باشيم ) ارقامي بين 

البته باوجود توضيحات فوق درانتخاب شيرغيرازمسئله افت فشار(كه درحقيقت فقط قسمتي كوچكي 

ازكل مسائل فني ديگراست ) مسائل فراوان ومهم ديگري نيزوجوددارد كه احتياج به توضيحات 

سيال عبوري حداكثرفشاري كه  مفصلي داردازجمله نوع سيال عبوري ازداخل شير-درجه حرارت

شيربايدتحمل كندكه حدباالوحدپايين درجه حرارت سيال نوع جنس بدنه شيركالس كاربدنه شيربا 

 وغيره . Close off pressure -حداكثرفشاربسته شدن Rangeabilityاستاندارهاي جهاني 

 

 Controllers- كنترل كنندها : 5-3-3

كنترلرهادرانواع واقسام مختلف جهت مصارف گوناگون باظرفيت هاي متفاوت ساخته مي شوند. براي 

يك شيرويك فن راكنترل مي كندخود يك كنترلرمحسوب مي  مثال يك ترموستات ساده كه فقط

شود. 

 قادربه كنترل درجه  Digital Plant Controllersدرصورتي كه انواع ديگركنترلرديجيتالي

حرارت ورطوبت ويافشارمي باشندكه قابل برنامه ريزي بوده وبراي كنترل يك دستگاه 

وبعضي   مناسب مي باشندChiller ويا چيلرBoiler بخارگ ويايك ديHandling unitهواساز

ازانواع آنهامي توانند مقادير ورودي ها خروجي ها واطالعات كنترلي اصلي رابرروي صفحه نمايش 
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ديجيتالي خودبه وضوح نشان دهند. اين نوع كنترلرمي تواندبه تنهايي عمل كنند ويامي توانند بخشي 

ازيك شبكه كنترلي باشند. به عنوان مثال چندنمونه كنترلرودياگرام كنترل ساده ارائه مي شود. 

موردنظر(ظرفيت موردنيازباتوجه به ورودي وخروجي ها) ونحوه  انتخاب نوع كنترلربه تعداد نقاط

 باشد بستگي دارد. Central  ويامركزي Conventionalكنترل كه بصورت كنترل موضعي

 دياگرام كنترل ساده درصفحات بعد ارائه مي شود. و بعنوان مثال چند نمونه كنترلر
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امروزه بابكارگيري ميكروپروسسورهادرطراحي كنترلرهاامكان ساخت كنترلرهاي قابل توسعه 

 فراهم آمده است كه هركدام داراي قابليت برنامه Extended Digital Controllerوگسترش 

  باچندورودي وديجيتالي وآنالوگ وچند خروجي ديجيتال وآنالوگ مي EEpromريزي بااستفاده از

قابل استفاده هستند وبااضافه شدن يك ياچند مدول تعدادورودي ها  باشند كه هم بصورت منفرد

وخروجي هاي آن گسترش مي يابدوهم مي تواند به عنوان بخشي ازيك شبكه بسيار بزرگ 

 عمل نمايد . Building Management Systemمانندسيستم مركزي مديريت ساختمان

    وياسيستم مديريت ساختمان(Intelligent Control System)سيستم كنترل هوشمند

(Builing Management System)  ازآخرين دستاوردهاي بشردرزمينه سيستم كنترل متمركز به

 دراروپاوآمريكابصورت دهه نودميالدي منظورمديريت ساختمانهاي عظيم محسوب مي شوند كه ازابتداي

فراگيرعرضه شد وازچند سال قبل دركشورماهم تعداد محدودي پروژه بابرخورداري ازاين سيستم هاي 

پيشرفته طراحي و اخيرا به اجرادرآمده است كه اميداست درآينده شاهد بهره برداري هرچه بيشترازآن 

باشيم  
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ششم فصل 

» BMS يك سيستم (Structure)پيكربندي «

 و زيرمجموعه ها BMS- سيستم 6-1

- چارچوب اصلي سيستم هاي كنترل مركزي هوشمند 6-2

- سيستم اعالم حريق هوشمند 6-3

 -نكاتي در مورد نحوه نصب وسيم كشي سيستم كنترل6-4
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داراي زيرمجموعه هاي به شرح زيرمي باشد: (BMS) سيستم 6-1

 

- سيستم كنترل تاسيسات (گرمايش ،سرمايش ، رطوبت وتهويه .... ) 1

 

Control Systems Heating, Refrigeration, Humidity and Ventilation 

 

- سيستم اعالم واطفاء حريق هوشمند. 2

 

Intelligent fire and smoke detection /Fire Alarm systems 

 

ودوربين هاي مداربسته   - سيستم حفاظت وكنترل ترددافراد3

 

Card Access Control Systems/Closed Circuit T.V System .Security 

 

- سيستم مديريت انرژي توسط كنترل روشنائي وكنترل تجهيزات مكانيكي 4

 

Energy management system with intelligent lighting controller and power 

control 

 

- چارچوب اصلي سيستم هاي كنترل مركزي هوشمند: 6-2
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دراينجا ديگرمابه هيچ وجه بايك سيستم منفرد متشكل ازچند جزكنترلي سروكار نداريم 

 مورد نظرهستندكه (Point)بلكه بايك شبكه گسترده مواجه هستيم كه درآن صدها وبلكه هزاران نقطه

بايدتحت پوشش دريافت اطالعات وارسال فرامين باشنددراين قبيل سيستم هاي گسترده وپيچيده 

اگرتمامي اطالعات به يك مركزاصلي منتقل شود تمام اعمال پردازش اطالعات فقط درآن يك 

مركزاصلي به انجام برسد مشكالت زيادي بر سيستم مركزي بوجودخواهدآمدكه درادامه به شرح 

برخي ازاين مشكالت اشاره  مي شود: 

 

- اوال اگر تنهاازيك مركزاصلي براي پردازش تمامي اطالعات استفاده شودنيازبه يك سيستم ارتباطي 

بسيارپيچيده وپرهزينه (چه ازنظراحداث وچه ازنظرراهبري ونگهداري ) با خطوط طوالني 

وپرتعدادخواهد بود كه به هيچ وجه صرفه اقتصادي نخواهدداشت . 

 

- ثانيا چون درخطوط ارتباطي كنترلي ازسيگنالهاي نسبتاضعيف استفاده مي شود و محل 

عبوركابلهاوخطوط ارتباطي داراي محدوديت هاي تكنيكي خواهند بود . براي مثال بايدداراي حداقل 

فاصله مطمئني نسبت به خطوط برق فشارمتوسط وفشارقوي باشند ويا به دوره ازحوزه مغناطيسي 

والكتريكي وديگرعوامل مولد پارازيت باشند تااطالعات و دستورات درطي فواصل ازدست نرود . 

-ثالثا براي تمركز پردازش اطالعات دريافتي وارسال تمام دستورات دريك مركز اصلي محدوديت 

هاي تكنيكي ازنظرظرفيت تعداد ورودي وخروجي وپردازش وسرعت تصميم گيري 

وجودخواهدداشت . 
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- رابعا هراختالل وياآسيب احتمالي به مركز كنترل اصلي كل سيستم وشبكه رابامشكل مواجه مي سازد 

كه درنتيجه آسيب پذيري سيستم افزايش مي يابد و ديگرموارد ... 

به منظوررفع محدوديت ها فوق الذكر ازاين روش استفاده مي شود كه كل مجموعه مورد نظربه 

چندبخش اصلي و  به چند بخش فرعي ودرهربخش فرعي يك ياچند كنترلرقابل برنامه ريزي باتوانائي 

دريافت وپردازش اطالعات ومقايسه آنهابادستورالعملهاي موجودرحافظه خودتقسيم وبه شكلي 

سازماندهي مي شودكه تاهربخش فرعي تحت نظر كنترلرمربوطه خوددرصورت قطع ارتباط باشبكه 

اصلي بتواندبصورت مستقل ادامه فعاليت بدهدودرصورت ارتباط باكل شبكه بصورت هماهنگ 

ويكپارچه عمل نمايد . درادامه چند كنترلرباتوانائي فوق به صورت معرفي وبخشي ازيك طرح كلي 

سيستم كنترل مركزي هوشمند براي آشنايي بيشترارائه مي شود . 

 

 

 

 

 

همانطوركه گفته شد شبكه ساده ترومحدودترداراي يك باس اصلي مي باشند كه كنترلرهابراي كنترل 

نقاط مختلف ازيك طرف با اين باس وازطرف ديگرهر كدام به سنسورها وعمل كننده هاي وابسته به 

خودمتصل مي باشندتاهم براساس برنامه ريزي موضعي خودبه وظايف عمل كندوهم قادربه ارسال 
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اطالعات به كامپيوترمركزي و دريافت دستورات ازآن باشد كه البته به منظورهماهنگي ازارتباط دهنده 

(Interface) .مناسب استفاده مي شود 

 براي (N2BUS)درشبكه گسترده معموالازدوباس استفاده مي شوديك ياچندباس طولي بنام باس 

 براي ارتباط بين باس هاي (N1BUS)ارتباط كنترلرهاي فرعي وموضعي بايكديگروباس عرضي بنام

 بايكديگرازيك طرف وارتباط آن باكامپيوتر اصلي(كامپيوتراصلي ممكن است N2BUSمختلف 

 (N2BUS)داراي يك ياچندترمينال مختلف درنقاط گوناگون باشد) در محلهاي ارتباط باس هاي

  وجوددارد . يك نرم افزاربسيارقوي وتواناامكان (Interface) ارتباط دهنده (N1BUS)باباس 

كاروبهره برداري ازكل سيستم رافراهم مي سازد . 
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- سيستم اعالم حريق هوشمند : 6-3

درادامه به ارائه اطالعاتي درزمينه سيستم هاي اعالم (ودرصورت نيازاطفاء)حريق قابل آدرس دهي 

(Addressable) وبرنامه ريزي وتوانادر منطبق(Match) شدن باشبكه كنترل هوشمندمركزي

خواهيم پرداخت كه دراين بخش ابتدابه مشخصات كلي لوازم وتجهيزات اعالم حريق بر اساس 

آمريكا )بصورت خالصه پرداخته مي شودوسپس NFPAاستاندارهاي معتبرجهاني مانند (استاندارد

نمونه اي ازتابلوهاي اصلي سيستم اعالم حريق به عنوان كنترلربه همراه چندنمونه ديتكتورمربوطه به 

 خواهد عنوان سنسوروچندآژيروزنگ به عنوان عمل كننده براساس كاتالوگ كارخانه سازنده ارائه

. شد

 

لوازم كنترل كننده حريق 

مشخصات عمومي 

تجهيزات ونحوه نصب لوازم كنترل اعالم حريق بايدبارعايت مقررات ومشخصات استاندار دهاي 

جاري ذيل توليدوانجام شود. 

 National Electric cod  ازكدمشخصات ملي براي لوازم برقي  760- ماده 1

 National Fire protection Standards- استانداردهاي ملي حفاظت ازآتش                   2

NFPA71 واحد حفاظت شده مقدماتي – ايستگاه مركزي سيستم اعالم حريق 

NFPA72 سيستم سيگنال حفاظتي 

NFPA72E دتكتورهاي خودكارحريق 
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NFPA72F سيستم ارتباطي اعالم خطر – اعالم اضطراي 

 منطقه اي ) ورعايت مقررات عام وخاص (سراسري 

كليه مقررات منطقه براساس قوانين جاري آن منطقه مي باشد. 

. (UL)اتحاديه البراتورهاي تضمين كننده آمريكا 

كليه تجهيزات بايدتحت فهرست اعالم شده براي استفاده درسيستم هاي اعالم وحفاظت ازحريق مطابق 

 باشد. (UL)استانداردهاي قابل اجراي ذيل ازطرف 

UL864.واحدهاي كنترل براي سيستم هاي اعالم حريق  

UL268 .دتكتورهاي دود براي سيستم هاي اعالم حريق 

UL268A . دتكتورهاي دود قابل نصب دركانال 

UL217 تك واحدي وچندواحدي. – دتكتورهاي دودي 

UL521 .( حفاظت ازحريق) دتكتورهاي حرارتي براي سيستم اعالم حريق 

UL228 .( حفاظت ازحريق) ضامن بسته شدن دربهابراي سيستم هاي اعالم حريق 

UL464 . لوازم اعالم حريق صوتي 

UL1638 . لوازم اعالم حريق بصري 

UL38 . لوازم اعالم حريق دستي 

UL346 .(حفاظت ازحريق) نشاندهندهاي جريان آب براي سيستم هاي اعالم حريق 

UL1481.(حفاظت ازحريق) منابع تغذيع براي سيستم هاي اعالم حريق  
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 عمليات 

طراحي مكانيكي : 

كليه تجهيزات اعالم حريق بايددرداخل يك تابلو (كابينت )قرارگيردكه بطورمستقيم (مستقل ) برروي 

ديوار وسطح عمودي قابل نصب باشد.درب اين تابلوبايدمجهزبه قفل كليد داربوده وبرروي آن پنجره 

اي شفاف جهت مشاهده لوازم نشاندهنده تعبيه شده باشد. درب اين تابلو بايدقابليت بازشدن ازدوطرف 

براي سهولت دسترسي به عوامل داخل راداشته باشد. 

واحدكنترلي جهت سهولت درنصب وتعميرات وتوسعه درآينده بايدازنظرساختماني به صورت 

مدوالرباشد. 

 

ظرفيت سيستم اعالم حريق وعملكردعمومي : 

تابلوكنترل بايستي بتواند حداقل ظرفيت اعالم شده مواردذيل راتامين نموده وياقابل گسترش باشد. 

عدد 10      تعدادمدارهاي هوشمند قابل آدرس دهي  

 عدد 99      تعداددتكتورهاي هوشمنددرهرمدار 

عدد 99     تعدادمدولهاي قابل آدرس دهي درهرمدار

 عدد 990      تعدادكل دتكتورهاي هوشمند

 عدد 990   تعدادكل نشانده هندهاي قابل آدرس دهي ويامدولهاي كنترل

 عدد 1980  تعدادكل اجزاء هوشمند قابل آدرس دهي براي هرتابلوي كنترل

عدد 32       تعداد اعالم كننده ازراه دوربراي هرسيستم
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 عدد 64      تعداد نقاطبه ازاي هراعالم كننده

عدد 2048      تعدادكل نقاط اعالم كننده درهرسيستم

عدد 2      تعدادچابگرهاي قابل نصب

 

تابلوكنترل اعالم حريق بايدمجهزبه سيستم نشاندهنده كامل وواحدارتباط بين اپراتور وسيستم كه شامل 

 شامل يك نمايش دهنده به زبان انگليسي DIA.(DIA)واحدمجتمع ارتباطي ديجيتالي است باشد 

،ديودهاي نوري نشاندهنده وضعيت ،صفحه كليدبراي پيكربندي وكنترل سيسنم اعالم حريق است. 

كليه عمليات برنامه ريزي وياتغييردربرنامه جاري درسيستم بايد بدون استفاده ازتجهيزات مخصوص 

باشدونبايدوقفه اي دركارسيستم بوجودآورد. 

 ممنوع است . EPROMاستفاده ازپايه مخصوص قفل كردن حافظه 

سيستم كنترل اعالم حريق بايد مجهز به چنان برنامه اي باشد كه درصورت احساس وضعيت اضطراري 

ازطريق سيستم به راحتي به آن عمل كند. 

اين برنامه كنترل وابسته به حوادث بايددرحافظه غيرفررارقابل برنامه ريزي نگهداري شود وحتي 

باازكارافتادن برق اصلي واضطراي نبايدازبين بروند. 

 (IC)سيستم بايدبدون استفاده ازتجهيزات مخصوص ودستگاه الكترونيكي وياتعويض مدارات مجتمع 

قادربه برنامه ريزي ، پيكربندي وعمليات توسعه باشد. كليه عمليات برنامه ريزي بايد ازطريق يك 

صفحه كليدمشترك وياازطريق يك مجموعه مانيتوروصفحه كليد اضافي قابل اجراء باشد.كليه برنامه 

هاي تعريف شده درمحل بايددرحافظه غيرفررار نگهداري شود.ثبت برنامه درسيستم بايدهمراه 
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باكدرمزباشد.اين كلمه رمزبايدتوسط افراد مجازقابل تغييرباشد.سيستم بايدتوان تامين برنامه 

 تاييدشده است ازطريق نرم افزارداخلي NFPAخودكارعملياتي خودراكه ازطرف استاندار

داراباشد.اپراتوربايدامكانات استفاده ازنمايش دهنده گرافيكي ويانوشتاري رادرمركز عمليات 

. اين مركز بايدتوانائي نمايش گرافيكي ونوشتاري كليد سيستم ومناطق (OWS)دراختيارداشته باشد

راداشته باشد. ارتباط گرافيكي بايد بصورت يك نمايش دهنده پويادرخصوص وضعيت هرديكتور 

 (OWS)باشد . وضعيت كليه اجزاءومناطق بايدجهت سهولت كاربصورت رنگي درمركز عملياتي 

بايداين امكان رابه اپراتوربدهد (OWS)مشاهده شود. درزمان وضعيت اضطراري ويابروزيك مشكل 

كه اواين موقعيت رابصورت گرافيكي ونوشتاري مشاهده كند. 

(OWS)حداقل اطالعات موردنيازسيستم كه ن بايدبتوا 

شامل وضعيت هرجزء سيستم ، توضيحات ، عملكردها 

،مقدارتغييرات ، درصدحساسيت فعلي دتكتورها و آدرس 

دستگاهها رادراختياراپراتورقراردهد. 

اپراتورقادرخواهد بودكه حساسيت (DLA)  و(CRT)ونمايش دهنده موضعي (OWS)ازطريق 

پارمتراهاي هرديكتورهوشمندراتغييردهد. 

اپراتوربايداين امكان راداختيارداشته باشدكه براساس ساعات روزحساسيت دتكتورها رااز طريق 

(DLA),(CRT),(OWS) .تغييردهد 
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سيستم بايدقابليت نمايش باالنقطاء وضعيت كليه اجزاء موجوددرمداراعالم حريق راداشته 

باشدوبتواندبين بروزحادثه ويااشكال درعملكرددتكتورفرق قائل شود.همچنين سيستم اعالم حريق 

روشنائي-دمنده هاي فشار مثبت و.... )قابل ارتباط و –بايدبتواندباديگرسيستم هاي كنترل( تهويه 

هماهنگي باشد. 

سيستم بايدتكنولوژي جبران تضعيف حساسيت دتكتورهاي هوشمندراداشته باشد همچنين سيستم 

بايدقدرت تشخيص دودحاصل ازحريق راباديگرعوامل تحريك كننده مانند جابجائي هواوياآلودگي 

محيط وغبارراداشته باشد. اين روش اندازه گيري دقيق بايد بصورتي باشد كه جوابگوي دستگاه تست 

 ساخته شده است NFPA72E كه براساس (UL)دتكتوردودي (درج شده دراستاندارد

)باشد.نبايدنيازبه كاليبره كردن ديكتورهاتوسط بهره برداري كننده باشدبلكه سيستم خودش اين عمل 

رابصورت خودكارانجام دهد. چنانچه اصالح حساسيت ديكتوري به حدمطلوب امكان 

پذيرنباشدسيستم بايد مراتب را به صورت اشكال درديكتوراعالم نمايد. سيستم بايدبصورتي باشدكه 

امكان آزمايش تك تك دتكتورهاتوسط يك فردفراهم باشد. اين امكان آزمايش چه درمرحله اعالم 

(آژير) وچه در مرحله شرايط عادي بايدقابل اجراءباشد.همه اطالعات موجوددرحافظه سيستم كنترل 

به جهت تكميل عمليات آزمايش بايدبصورت كتبي قابل دريافت باشد. 

اين آزمايش بايدتشخيص دهدكه كدام جزءازسيستم نصب گرديده ولي هنوزبرنامه ريزي نشده 

ويااينكه برنامه ريزي شده است ولي نصب نگرديده ويااينكه بايدآدرس اشتباهي تنظيم شده ويااينكه 

دوياچندجزء سيستم بايك آدرس مشترك مشخص شده اند. 
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سيستم بايدامكان دستيابي به خالصه گزارش وضعيت دتكتورها ،مدولها، اعالم حريق دستي 

،مراكزكليه اجزاي فعال سيستم راداشته باشد.دستيابي به اين گزارش تنهابااعمال كلمه رمزكه 

دراختيارافرادمجازاست ميسرباشد. 

براي دسترسي به اين گزارش نبايدنيازبه هيچگونه تخصص ويژه اي درامركامپيوترباشد. اطالعات 

زيردرزمان درخواست (گزارش سيستم ) بايدچاپ شود: 

- مشخصات دتكتورهاومدولها 

- ارائه توانايي كنترل درمقابل وجوديك واقعه 

- انتخاب جريان آب مناطق 

- انتخاب وضعيت تغييرمشخصه دتكتورها 

- تغييرتعدادشمارش كنندگان مدارنشان دهنده 

- سايزچاپ ازانواع غيرحرارتي 

سيستم بايدقادرباشدتاتوسط رمز(ارائه شد توسط مسئولين )گزارش ازنحوه پيكربندي سيستم 

رابوجودآورده وبه صورت يك انتخاب اضافي ان راچاپ كند. اين گزارش بايد حداقل موارد ذيل 

رانشان دهد. 

- تعدادمدارهادرسيستم 

- نحوه عملكردهرمدار 

- زمان تغيير آالرم درسيگنال 

- زمان براي سيستم 
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- زمان قطع خودكارسيستم 

 (CRT)- وضعيت نظارت برمانيتور

 (CRT)- وضعيت علكردمدار

- وضعيت اعالم صوتي موضعي 

- حالت مدولهاي ودتكتورهاي موضعي 

- فهرست اعالم كننده نصب شده 
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لوازم وتجهيزات 

سنسورهاي هوشمند: 

دتكتورهايبايدازانواع هوشمندآنالوگ يا ديجيتال قابل آدرس دهي بوده وبادورشته سيم به يكي از 

مدارهاي سيگنالي سيستم كنترل اعالم حريق متصل شود. 

دتكتورهائي كه تحت فرمان تابلو كنترل مي باشنداطالعاتي راكه نمايانگرسطح آنالوگ غلظت دودمي 

باشدبه مركزكنترل ارسال مي كند. دتكتورهابايدقابل نصب برروي سقف بوده وپايه آنها بصورت 

دوراني قفل شودودتكتورهاداراي امكاناتي هستند كه مي توان جهت صحت كارسيگنالي راكه به مثابه 

وجودآتش مي باشدبه مركزكنترل بصورت آزمايش بفرستد. دتكتورها هركدام يك كدداخلي 

رادرخودذخيره كرده اندكه براساس آن كد مركز كنترل نوع ديتكتورراتشخيص مي 

چشمك مي زنند اماهرزمان كه    وجودداردكه درحالت نرمالLEDدهد.درهردتكتوردو

 مي تواند LEDدتكتورهاتحريك شوندبصورت دائم روشن درمي آيند. درصورت نيازعملكرد

 اضافي بر LEDازطريق سيستم برنامه موضعي كنترل شود. اين امكان نيز وجود دارد كه با نصب يك 

روي ترمينالي كه روي پايه دتكتور وجود داردوضعيت دتكتور در محلي ديگر مشاهده شود. حساسيت 

دتكتورها بايد از طريق تابلو سيستم كنترل اعالم حريق تنظيم شود و به كمك برنامه مربوطه مي توان 

مقداري حساسيت را تغيير داد. 

 

 

 



 BMS يك سيستم (Structure)پيكربندي  فصل ششم :سيستم مديريت هوشمند ساختمان 

 
 

  

- در اينقسمت نكاتي در مورد نحوه نصب وسيم كشي لوازم سيستم كنترل به عنوان تجربه 6-4

علمي در اين زمينه ارائه مي گردد . 

 ترانسفورماتورهاي مربوط بهلوازم كنترل هوارسان در اتاق هوارسانها نصب مي گردد. .1

نصب فيوز در دو طرف ترانسفورماتورها به منظور حفاظت خط در كنار ترانسفورماتور  .2

و به منظور حفاظت از وسايل الكترونيكي بر روي تابلو كنترل در كنار سويچهاي قطع و 

 وصل هر كدام از هوارسانها پيشنهاد مي گردد

 سيم نول نبايد فيوز داشته باشد ونبايستي آنرا به تنهايي با كليد قطع نمود .3

 جوش ومهره محكم شده  اتصال سيم نول بايد كامال مطمئن باشد و مثال به وسيله لحيم .4

 باشد.

اتصال بين خط صفر و نقطه زمين سيستم مجاز است بنابراين به منظور جلوگيري از  .5

بوجود آمدن الكتريسيته ساكن و تداخل سيگنالها اتصال زمين با خط صفر سيستم به 

 توسط يك اتصال مطمئن چيشنهاد مي شود

 سيم نول را بايد در محل ترانسفورماتور به زمين وصل كرد. .6

  ميليمتر باشد.16سطح مقطع سيم هاي اتصال به زمين بايستي حداقل سيم مسي به قطر  .7
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هفتم فصل 
 «اجراي سيستم مديريت هوشمند در يك واحد(مسكوني تجاري اداري يا وياليي به

 » صورت مجزاء)
) مقدمه  1- 7

7 -2(0T 0منفرد. معرفي سيستم اتوماسيون ساختمانيT 

7 -3(0T0 شرح قطعات و توانايي آنهاT 

7- 3-1(0T 0محلي كنترل سوئيچ هايT 

0T7- 3-1(0كليد صفحه طريق از سيستم با كارT 

0T7- 3-1(0تلفن طريق از سيستم با تماسT 

0T7- 3-1(0دور راه از كنترل از استفادهT 

0T7- 3-1(0اينترنت طريق از سيستم كنترلT 

0T7- 3-1(0 خانه كنترلي شبكهT 

0T7 -4(0. اتوماسيون خانهT 

0T7-4-1(روشنايي سيستم 

0T7-4-2( پروتكل با سازگاري X10 :  

0T7-4-3( گويا منوي 

0T7-4-4( بندي زمان هاي برنامه 

0T7-4-5( امنيتي مد پنج 

0T7-4-6( تلفني تماس 

0T7-4-7( خانه اسباب و روشنايي سيستم به اتصال 

0T7-5(0 پيغام هاي صوتيT 

0T7-5-1( پيغام دريافت جعبه 8 با ديجيتالي گوياي سيستم 

0T7-5-2( داخلي آيفون عنوان به كليد صفحه 

0T7-6 (آيفون 

0T7-7كنترل از طريق صفحه تماسي ( 
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0B7 -1( مقدمه

از مدت ها قبل دانشمندان قول طراحي خانه هاي هوشمند را داده بودند كه در آن بتوان با فشار دادن 
يك دكمه به كنترل كردن سيستم روشنايي، گرمايشي، امنيتي، صوتي و تصويري منزل پرداخت اما اين 

قول دانشمندان مدت ها بود كه  به صورت كامل تحقق نيافته بود. البته مقصر اصلي در اين تأخير 
فن آوري روز بود كه دستگاه هاي ديجتيالي نمي توانستند با يكديگر ارتباط برقرار نمايند. همچنين قبالً 

تصور مي شد كه تنها افراد ثروتمند و شهرنشين به خانه هاي هوشمند دسترسي خواهند داشت اما با 
ظهور پديده خطوط اينترنت پرسرعت، شبكه هاي بي سيم و دستگاه هاي قوي و ارزان در خانه ها آرزوي 

 است به واقعيت پيوسته است. در حال حاضر "خانه هوشمند"دريرين عالقه مندان به فن آوري كه همان 
مي توان دستگاه هاي بيشتري را نسبت به گذشته با يك ماشين مركزي كنترل كرد. اما برقراري ارتباط 

بي سيم و يا كابلي ميان دستگاه هاي موجود در منزل، بحث ديگري است. برخي ها تصور مي كنند كه در 
يك خانه هوشمند تنها مي توان تصاوير تلويزيوني و ويديويي را به اتاق هاي مختلف خانه ارسال كرد 
اما در حقيقت هدف اصلي از طراحي خانه هوشمند استفاده از فن آوري مدرن در سيستم گرمايشي، 

روشنايي و امنيتي خانه مي باشد. در حال حاضر كافي است تلفن را در دست بگيريد و با گرفتن شماره 
يكي از شركت هاي ديجيتالي از آنها بخواهيد تا خانه را با سيستم مناسب هوشمند كنند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÷
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1B7 -2(  معرفي سيستم اتوماسيون ساختماني منفرد

 خالصه مي شود.  شكلاستخوان بندي سيستم پيشنهادي به صورت كلي در 
 

 
: چيدماني قطعات بكار رفته در سيستم منفرد 1 شكل
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اين سيستم شامل قطعات زير مي باشد: 
 كامپيوتر مركزي متصل به شبكه اينترنت. .1

 مدول هاي ارتباطي بين قطعات مختلف شبكه ساختمان. .2

 .Touch Screenصفحه تماسي يا  .3

 ها.Key Boardصفحات كليد يا  .4

 مدول ارتباط با دربازكن ها. .5

 برد اصلي سيستم. .6

 پايانه هاي ورودي و خروجي سيستم. .7

 پايانه هاي كمكي افزايش ورودي و خروجي سيستم. .8

 پايانه هاي قابل كنترل از راه دور. .9

 گيرنده هاي سيگنال مادون قرمز. .10

 سوئيچ هاي ديواري. .11

 نمايش داده شده است اين سيستم نياز به كابل كشي درون ساختمان مي باشد  شكلهمانگونه كه در 
 جفت سيم مي باشد. در واقع كابل بكار رفته همان 4كه كابل مورد استفاده از نوع كابل انتقال ديتا با 

 اداره ها و منازل مي باشد. LANكابل عمومي جهت راه اندازي شبكه هاي 

2B7 -3(  شرح قطعات و توانايي آنها

سيستم اتوماسيون خانگي منفرد قابليت ها و توانايي هاي بسيار زيادي دارد كه در ادامه به تك تك اين 
توانايي ها اشاره خواهد شد. 

7B7 -3-1 سوئيچ هاي كنترل محلي (

اين سوئيچ ها به شكل زير مي باشند: 

     
: سوئيچ هاي سيستم منفرد 2 شكل             
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هاي محلي را كليدها قابليت برنامه ريزي براي كنترل روشنايي، اسباب منزل و تنظيم ساير سويچاين 
ها را  وضعيت آيتم استفاده مي كنندLEDي اين سوئيچ ها كه از المپ هاي كم مصرف نشانگرها دارد.

در يك سري از اين  گر مي باشد. نمايشLED 4 كليد و 4هر سويچ محلي داراي  نشان مي دهند.
. تعبيه مي شودمادون قرمز  ها براي كنترل از راه دور گيرندهسويچ

 

 رنگ آميزي مختلف سوئيچ ها 3 شكل

8B7 -3-2 كار باسيستم منفرد از طريق صفحه كليد (

صفحات كليد در سيستم منفرد كاربرد فراواني دارند از جمله اين امكانات مي توان به موارد زير اشاره 
نمود: 
كليدهاي خاصي براي فعال كردن سيستم در مدهاي «خارج از خانه» ، «شبانه» و «روز» وجود  •

 دارد.

 ي را انجام مي دهند.برعمليات ميان روي آنها تعبيه شده كه كليدهاي •

مي كند. گويا راهنمايي اين صفحات به گونه اي طراحي شده كه كاربر را به صورت منوي  •

  

: دو نوع صفحه كليد قابل استفاده در سيستم منفرد 4 شكل
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9B7 -3-3 از طريق تلفن سيستم) تماس با 

قابليت درخوري كه سيستم دارد امكان اتصال تلفني از هركجاي دنيا و كنترل اتوماسيون منزل از طريق 
اين سيستم مي باشد. از جمله توانايي هاي اين سيستم مواردي است كه در ادامه ذكر خواهند شد: 

 
 

 از طريق تماس تلفني از هر كجاي دنيا قابل تنظيم است.سيستم  •

با وارد كردن رمز ورود امكان پذير است. تنها دسترسي به سيستم  •
 .كاربر را در هر مرحله راهنمايي  مي كندسيستم منوي گويا  •

10B7 -3-4 استفاده از كنترل از راه دور (

قابليت ديگري كه سيستم منفرد دارد امكان كنترل سيستم توسط يك ريموت كنترل مي باشد به اين 
صورت كه كافي است سيستم مجهز به گيرنده هاي مادون قرمز شود در اين صورت كاربر با به همراه 

داشتن يك دستگاه فرستنده مادون قرمز امكان كنترل تمامي اسباب و سيستم هاي منزل را در دست 
خواهد گرفت. نكته جالب اينجاست كه حتي مي توان كد كنترل از راه دور برخي از وسائل منزل مانند 

، كولر گازي و رسيور ماهواره را به سيستم تفهيم نموده و در واقع DVDتلويزيون، دستگاه 
دستگاه هاي كنترل از راه دور منزل به يك فرستنده مجتمع تبديل خواهد شد. البته اين كدها عالوه بر 
كدهاي خود سيستم مي باشند كه توسط آنها تمامي سيستم هاي منزل مانند روشنايي، تهويه مطبوع و 

غيره كنترل مي شوند. 
  



 :اجراي سيستم مديريت هوشمند در يك واحد  هفتم فصلريت هوشمند ساختمان يسيستم مد

 
 

116 

  

 

: رموت كنترلرهاي لمسي 5 شكل

اين كنترل كننده هاي مادون قرمز توانايي هاي زير را دارند: 
 ، سيستم قابل تنظيم است.Prontoبوسيله كنترلر از راه دور صفحه لمسي  •

 وجود دارد. غيرهصدها صفحه نمايش براي كنترل روشنايي، تهويه مطبوع  اسباب خانه و  •

شود. ها دريافت ميسوئيچ برد يا  كيتوسط ارسالي هايدستور •

 را نيز دارد. اين كنترلر نياز به RC01همچنين سيستم امكان كنترل پذيري توسط ريموت كنترلر 
گيرنده مادون قرمز خواهد داشت. 

     
 

 RC01: كنترلر 6 شكل
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11B7 -3-5 كنترل سيستم منفرد از طريق اينترنت (

توانايي قابل مالحظه ديگري كه سيستم منفرد دارد امكان كنترل اين سيستم و همچنين برقراري تماس 
با سيستم توسط شبكه جهاني اينترنت مي باشد. به اين ترتيب امكان دسترسي و حتي مشاهده درون منزل 

نيز وجود خواهد داشت. همچنين امكان ارسال تصاوير از طريق پست الكترونيك و اعالم هشدار نيز 
ايجاد خواهد شد. 
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12B7 -3-6 ( سيستم شبكه كنترلي خانه با

سيستم منفرد تمامي قطعات الكتريكي و مكانيكي يك آپارتمان را با منطقي مناسب به يكديگر پيوند 
داده و از كل اين قطعات يك سيستم واحد با كنترل آسان ايجاد مي كند. در واقع كافي است كه 

آپارتمان شما به اين سيستم مجهز شود تا شما بتوانيد از هر نقطه از ساختمان و تنها با داشتن يك كنترل 
مادون قرمز از راه دور تمامي اين قطعات را تحت اختيار داشته باشيد. منطق كنترل و يك پارچه سازي 

نمايش داده شده است. همچنين در صورت اعمال شبكه محلي در  شكلوسايل يك آپارتمان در 
آپارتمان امكان اتصال تمامي آپارتمان ها به يك سيستم واحد نيز وجود خواهد داشت. بدين ترتيب 

 يا مديريت هوشمند كل ساختمان نيز به سادگي ميسر خواهد شد. BMSامكان اجراي سيستم 

 
: چيدماني قطعات و منطق كنترل وسائل منزل 7 شكل
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3B7-4 اتوماسيون خانه(

13B7 -4-1 (سيستم روشنايي 

بدون هيچ سيم كشي خاصي مي تواند سيستم روشنايي را  سيستم منفرد مدول روشنايي •

 روشن و خاموش نمايد.

 . را داردLutron و EIB ،C-BUSاين سيستم قابليت اتصال به شبكه سيستم هاي  •

 

14B7 -4-2 ( سازگاري با پروتكلX10:  

  را مي تواند ارسال و دريافت نمايد.X10اين سيستم دستورات  •

هايي را كه با  سيستمX10ها و كنترلرهاي اين سيستم با دريافت دستورات از سويچ •

 سازگار نيستند كنترل مي نمايد. X10پروتكل 

 X10هاي محلي جديد در اين سيستم قادر به ارسال دستورات  و سويچRIOهاي مدول •

هاي مادون قرمز هستند. از طريق فرستنده

15B7 -4-3 (منوي گويا 

منوي گوياي اين سيستم  از پشت تلفن اسباب خانه را براي كاربر ليست مي كند 

16B7 -4-4 (برنامه هاي زمان بندي 

 برنامه زمان بندي وجود دارد. 16در اين سيسستم  •

برنامه هاي زمان بندي شده در هر روز يا هر هفته يا روزهاي تعطيل (بسته به برنامه داده  •
د. مي كنشده) اسباب و وسايل خانه را كنترل 

تواند سيستم امنيتي را فعال يا غير فعال سازد.  مي شدهبنديزمان برنامه •
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17B7 -4-5 مد امنيتي)پنج 

 ساعته تعريف 24مد غير فعال: در اين حالت سيستم غير فعال بوده و تنها نقاطي كه از نوع  •

شده اند كنترل مي شوند. 

مد خارج از خانه: در اين حالت كسي در خانه نيست و تمامي خانه تحت كنترل سيستم  •

ها نيز پاسخ دهد. امنيتي است حتي سيستم مي تواند به تلفن

هايي كه به بيرون از خانه مد روز: در اين حالت افراد در خانه هستند و كليه درها و پنجره •

 داخلي غير فعال هستند. نواحيباز مي شوند تحت كنترل هستند اما 

اند  كه در اين مد تعريف شدهنواحيمد شب: در اين حالت افراد خانه در خوابند و كليه  •

باشند. تحت كنترل مي

 بطور تصادفي روشن و غيرهزيون، راديو و يمد مسافرت: در اين حالت سيستم روشنايي تلو •

 شوند تا چنين به نظر برسد خانه خالي از سكنه نيست.خاموش مي

18B7 -4-6(تماس تلفني 

 شماره (تلفن، تلفن همراه، پيجر) تماس بگيرد. 8اين سيستم مي تواند با  •

اي (بسته به شماره داده شده) تماس گرفته و اتفاقي را كه اين سيستم مي تواند با هر شماره •

در خانه افتاده است براي كاربر گزارش دهد (مثالً محل ورود غيرمجاز و مسير حركت) و 

كاربر مي تواند صداي داخل خانه را از طريق تلفن خود بشنود. 

تواند نوع و محل اخطارها و ساير اطالعات ضروري را براي كاربري كه در خانه پيجر مي •

 نيست نمايش دهد.
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 : امكان اتصال از داخل خانه به تلفن از پيش تعيين شده8 شكل

19B7 -4-7 (اتصال به سيستم روشنايي و اسباب خانه 

توان به موارد زير تواند به سيستم روشنايي و اسباب خانه متصل شود به عنوان مثال ميسيستم امنيتي مي
 .اشاره نمود

هاي مسير خروج از محل به هنگام آتش سوزي روشن كردن چراغ •

هاي خانه در هنگام ورود غيرمجاز روشن و خاموش كردن چراغ •

هاي محلي كه از آنجا ورود غيرمجاز صورت گرفته و گزارش همزمان روشن كردن چراغ •

از طريق صفحه كليد 

روشن كردن چراغ راهرو به هنگام باز شدن در ورودي  •

ها و سيستم تهويه به هنگام خروج از خانه خاموش كردن چراغ •

4B7 -5(پيغام هاي صوتي 

 توان براي ساير افراد خانه پيغام گذاشت.هنگام خروج از خانه با زدن يك كليد ميبه  •

هاي شخصي خود را بشنوند. توانند پيغامكاربران تنها با وارد كردن كد ورودي خود مي •

شود. ) به هنگام وجود پيغام جديد روشن ميMSG نشانگر وجود پيغام (LEDچراغ  •
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: امكان قراردادن پيغام در سيستم منفرد 9 شكل

 

20B7 -5-1( جعبه دريافت پيغام8سيستم گوياي ديجيتالي با  

) براي افراد خانه درنظر گرفته Mail-Box جعبه دريافت پيغام (8در اين سيستم حداكثر  •

 شده است.

دسترسي به هر جعبه پيغام تنها با وارد كردن كد ورودي امكان پذير است.  •

توانند نام خود را وارد نمايند. كاربران مي •

اين سيستم قابليت ضبط پيغام به مدت ده دقيقه را دارد.  •

ن را گزارش مي دهد و كاربر در صورت لزوم مي آدر صورت وجود پيغام جديد سيستم  •

تواند با سيستم تماس گرفته و پيغام خود را بشنود. 

كاربر مي تواند سيستم را  طوري تنظيم نمايد كه به هنگام رسيدن پيغام جديد آنرا به تلفن  •

 كاربر انتقال دهد.
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21B7 -5-2(صفحه كليد به عنوان آيفون داخلي 

 تشكيل هر تعداد از آنها و يا تنهاييهر صفحه كليد مي تواند با ساير صفحه كليدها به  •

 آيفون داخلي بدهد.

صفحه كليد مي تواند به عنوان ناظر كودك نيز عمل نمايد (به محض گريه كودك  •

صداي كودك را از ساير صفحه كليدها پخش مي كند). 

 
: آيفون داخلي بين صفحات كليد و مراقبت از بچه 10 شكل

5B7-6(آيفون 

 براي پاسخ به آيفون مي توان از هر تلفن متصل به سيستم استفاده كرد. •

در مد خارج از خانه كاربر مي تواند با مراجعه كننده از طريق تلفن صحبت كند.   •

 در را بروي مراجعه  كنننده باز كند.در صورت لزوم كاربر مي تواند  •
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6B7 -7 كنترل از طريق صفحه تماسي(

يكي ديگر از توانايي هاي اين سيستم امكان كنترل تمامي وسائل ساختمان از طريق يك صفحه تماسي 
است. استفاده از اين سيستم بسيار ساده بوده و به راحتي هر شخصي با حداقل توانايي امكان استفاده از 

اين سيستم را خواهد داشت. 
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 هشتمفصل 
 »(CASE STUDY)«اجراي سيستم مديريت هوشمند در برج تجاري اداري 

)  مقدمه  1- 8

)  BMS) سيستم مديريت ساختمان (2- 8

 در برج BMS) اهداف سيستم 2-1- 8

  BMS) تجميع بين سيستم هاي 2-2- 8

 برج  BMS) موارد درخواستي براي سيستم 2-3- 8

) كنترل تاسيسات مكانيكي و تهويه مطبوع برج  2-4- 8

) كنترل سيستم روشنايي  2-5- 8

) كنترل سيستمهاي الكتريكي  2-6- 8

) كنترل سيستم اعالم حريق  2-7- 8

) سيستم پاركينگ هوشمند  2-8- 8

) درب هوشمند  2-9- 8

) سيستم دوربين مدار بسته  2-10- 8

) DDC) استفاده از نرم افزار 2-11- 8

 برج  براي مديريت انرژي) BMS) پيشنهاد هاي تكميلي سيستم 2-12- 8

 در برج  مي توان انتظار داشت  BMS) مزاياي ديگر كه از سيستم 2-13- 8

 و شبكه كامپيوتر  IT- سرويس 3
) طراحي  3-1- 8
) معرفي مختصر كابل كشي ساخت يافته  3-2- 8
) مزاياي استفاده از كابل كشي ساخت يافته  3-3- 8
 در شبكه) Active) طراحي تجهيزات 3-4- 8
) طراحي ارتباط اينترنت) 3-5- 8
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) سرويسهاي ديگر قابل ارائه  3-8- 8
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 هـدمـمق )1- 8
پيشرفت در تكنولوژي و استفاده بهينه از زمين بخاطر رشد روز افزون جمعيت، ساختمانهاي بلند مرتبه را روبروي 

مردم قرار داده است كه اين ساختمانها خود بخاطر مسائل امنيتي اجباراً  مي بايست از تكنولوژي پيشرفته روز در 

زمينه مديريت نگهداري سيستمها و اطالع رساني سرويسهاي الكترونيكي و غيره بصورت كامالً اتوماتيك و بطور 

سانترال استفاده نمايد.  

استفاده بهينه از تكنولوژي روز باعث مي گردد كه امكانات ي كه بوجود آوردن آن در ساختمانهاي معمولي وجود 

ندارد را به ساكنين ساختمانهاي بلند مرتبه تقديم نمايد. اين سيستمها كليه نياز ساكنين را با دقت و سرعت باالئي به 

انجام خواهد رساند و همين امر در دراز مدت موجب كاهش هزينه نگهداري خواهد گرديد و مي توان هزينه هاي 

مصرف شده را  در اين ساختمانها از درآمدهاي جانبي ارائه خدمات پوشش داد.   

 و نرم افزارهاي الزم را در برج  IT (Network) و BMSدر اين راستا شركتهاي ارم تك و پرديس تك طرح 

تقديم ميدارند.  
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) BMS( سيستم مديريت ساختمان )2- 8

 در برج   BMSاهداف سيستم ) 2-1- 8

مورد نظر مي باشند عبارتند از:  برج  BMSبراي سيستم اهدافي كه در اين پيشنهاد 

  .تامين آسايش ساكنان برج  درحد مطلوب از طريق يك سيستم كنترل فني و مديريتي -1

بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي و سوختي با كنترل دقيق تاسيسات الكتريكي (روشنايي، تابلوهاي برق  -2

 .و ...) و تاسيسات مكانيكي (مانند موتورخانه) و همچنين اندازه گيري مصارف و آناليز دقيق آنها

نگهداري و راهبري علمي و آسان تاسيسات برج  با درنظر گرفتن تمامي پارامترهايي كه اين عمل را ممكن  -3

 مي سازد كه در نهايت مي تواند موجب كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري در حد بسيار مطلوبي شود.

توان بازگشت سرمايه گذاري در سيستم مديريت  با نائل شدن به سه هدف اصلي كه در باال به آن اشاره شد مي

بين سيستم هايي كه  )integrationساختمان را بطور قابل توجهي كاهش داد. به منظور بررسي دقيق تر تجميع (

 كنترل نمود (مانند سيستم هاي الكتريكي و مكانيكي) و BMSمي توان در اين برج مستقيما از طريق سيستم 

سيستم هاي جانبي مانند سيستم هاي حفاظتي (كنترل تردد و يا دوربين مدار بسته) كه توسط سيستم هاي ديگري 

:  كنترل مي شوند، بايد به نكات زير توجه كرد

الف- بررسي ضرورت، هدف و امكان تجميع تمامي سيستم هاي برج در يكديگر كه اين بررسي بايد در تمامي ابعاد 

. فني، اقتصادي و اجتماعي صورت پذيرد

ب- آيا انتقال اطالعات سيستم دوربين مدار بسته به سيستم كنترل تهويه مطبوع و روشنايي با توجه به مسائل فني و 

اقتصادي قابل توجيه است و اصوال هدف از انجام چنين كاري چه خواهد بود؟ 

 و سيستم هاي جانبي ديگر باعث تداخل مسئوليت ها مي شود و آيا اين تجميع BMSج- آيا تجميع دو سيستم 

 هزينه مالي پروژه را افزايش مي دهد؟

 

 BMS) بين سيستم هاي Integration تجميع ()2-2- 8

هاي فني كه امروزه در دنيا  ) بين سيستم ها الزم است كه راه حلIntegrationبه منظور بررسي دقيق تر تجميع (

 مورد استفاده قرار مي گيرد را به اختصار بررسي كنيم:
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 )Hardware Integration (تجميع سخت افزاري )2-2-1- 8
در اين روش با استفاده از سيم و كابل و اتصال سخت افزارهاي مختلف مي توان اطالعات مورد لزوم را به 

يكديگر منتقل كرد. از مزيت هاي اين روش آساني كار و كم خرج بودن  آن است. همچنين محدود بودن نوع و 

مقدار اطالعاتي است كه بايد بين سيستم ها منتقل شود و نيز حجم باالي كابل كشي از معايب بزرگ اين روش 

است. 

 ها Gateway  وها Driver با استفاده از) Software Integration( تجميع نرم افزاري) 2-2-2- 8

هدف اصلي در اين روش كه بعد از روش سخت افزاري در سيستم تجميع مديرت ساختمان متداول شده و امروزه 

 و اعالم حريق) كه BMSهاي موجود بين دو سيستم (مانند interfaceنيز مرسوم مي باشد امكان استفاده از 

از دو سازنده مختلف باشند. استفاده از اين روش زماني امكان پذير است كه شركت هاي انتخابي است گاه ممكن 

كارفرما در زمينه هاي متفاوت داراي چنين نرم افزارها و يا سخت افزارهايي براي تبادل اطالعات با يكديگر باشند 

و يا حداقل بتوان با هزينه معقول اين ارتباط را ايجاد كرد. بايد توجه داشت كه اين راه حل با توجه به استفاده 

 BMSمحدود از پروتكل هاي استاندارد در بين سازندگان تجهيزاتي كه اطالعات آنها در نهايت به سيستم 

 منتقل مي شود مي تواند مدنظر قرار گيرد.

 

  open system – open protocols استفاده از پروتكل هاي استاندارد و سيستم هاي باز )2-2-3- 8

 و غيره توسط Bac net ،LON ،EIBبايد توجه داشت كه استفاده از پروتكل هاي باز و استاندارد نظير 

سازندگان مختلف در زمينه مديريت ساختمان هنوز مراحل تكاملي خود را طي مي كند و استفاده از آنها در 

سيستم هاي اعالم و اطفاء  حريق، كنترل تردد، دوربين هاي مدار بسته و غيره هنوز در سطح بين المللي كامال 

معمول نمي باشد. اما با توجه به روند كنوني به نظر مي رسد كه استفاده از پروتكل هاي استاندارد در آينده نزديك 

 از ي سال) كامال مرسوم خواهد شد. بنابراين در انتخاب سيستم مديريت ساختمان برج  اين نكته يك5 تا 3(طي 

 خواهد بود. انتخاب نوع پروتكل و سيستم انتخابي در برج  با توجه BMSپارامترهاي اصلي در انتخاب سيستم 

  به روند تكامل پروژه برج  به طور دقيق تري مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 
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با توجه به مطالب ذكر شده در باال پيشنهاد مي شود تا هر سه روش فوق و استفاده بهينه از هر كدام با توجه به توجيه 

اقتصادي و امكانات فني و مالي مدنظر قرار داده شود و در فازهاي بعدي گزارش بطور كاملتري به اين موضوع 

 پرداخته خواهد شد.

 برج   BMSموارد درخواستي براي سيستم ) 8-2-3

موارد درخواستي به شرح زير ميباشد : 

كنترل سيستم اعالم حريق  .1

كنترل موقعيت مكاني و وضعيت فني آسانسورها  .2

كنترل كليه درب هاي ساختمان از لحاظ باز و بسته بودن  .3

كنترل سيستم هاي دوربين مدار بسته  .4

كنترل كليه تجهيزات موتور خانه از لحاظ روشن يا خاموش بودن  .5

كنترل درجه حرارت هاي آب در گردش در موتور خانه ساختمان  .6

كنترل منبع آب و سوخت از لحاظ سطح مايع مجاز داخل آنها  .7

كنترل روشنايي فضاهاي عمومي بصورت موضعي  .8

كنترل زمان ورود و خروج پرسنل و موقعيت آنها در هر  لحظه  .9

يزل ژنراتورها دكنترل  .10

ويدئو مركزي  .11

شناسايي ماشين هاي مجاز قابل تردد بصورت اتوماتيك  .12

در ادامه به بررسي كنترل سيستم هاي مكانيكي و الكتريكي برج  بر اساس خواسته هاي كارفر ما پرداخته و موارد 

تكميلي را به صورت پيشنهاد ارائه خواهد شد. 

 
كنترل تاسيسات مكانيكي و تهويه مطبوع برج  )2-4- 8

 تحت مديريت و نظارت قرار مي گيرند را BMS توسط سيستم كه تاسيسات مكانيكي و تهويه مطبوع ازمواردي

 مي توان بصورت زير بيان كرد:
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(شامل چيلرهاي جذبي، بويلرها، پمپ ها، مبدل ها، حرارت مركزي تمامي فن كوئل هاي سقفي برج، موتورخانه  .1

) Exhaust fansبرجهاي خنك كن، سيستم آبرساني و ...) و همچنين سيستم فن هاي تخليه هوا و دود (

د. ن كنترل مي شو BMSاز طريق سيستم

 . مصارف سوخت يكي از اهداف سيستم خواهد بودو بهينه سازي مديريت اندازه گيري  .2

 و كمك به اطفاء حريق توسط سيستم تهويه BMSتشخيص دود در كانال هاي برگشت هوا از طريق  .3

  .مطبوع كامال مورد توجه قرار خواهد گرفت

به منظور كنترل تجهيزاتي كه كمك BMS در صورت صالح ديد كارفرما و تيم مشاورين استفاده از سيستم .4

 به تامين و استفاده از انرژي طبيعي (تهويه طبيعي) مد نظر قرار مي گيرد.

  كنترل و نظارت بر پمپ هاي آتش نشاني را نيز بر عهده خواهد داشت.BMSسيستم  .5

نگ ها و ديگر طبقات برج را بطور مستقيم به يكنترل فن هاي تخليه هوا و دود را در پارك BMS سيستم .6

 عهده خواهد داشت.

در برج از طريق سيستم كنترل كامال مد نظر خواهد (تاسيسات الكتريكي و مكانيكي) استفاده بهينه از انرژي  .7

 بود.

 

طراحي سيستم كنترل تهويه مطبوع و نقاط كنترلي آن بر اساس نقشه هاي اوليه ساختمان برج در فازهاي بعدي 

گزارش پيشنهاد خواهد شد. همچنين نحوه راه اندازي چيلرها و بويلرها بر اساس بار سرمايي و گرمايي برج و همچنين 

استراتژي استفاده از هواي طبيعي بعد از مطالعات تكميلي مورد بررسي قرار مي گيرند. اما در اين قسمت نحوه كنترل 

پيشنهادي سيستم تهويه مطبوع به صورت زير پيشنهاد مي شود 

 استفاده از سنسورهاي اختالف فشار به منظور تشخيص كثيفي فيلتر و خرابي فن -1

 استفاده از ترموستات ضد يخ زدگي كويل ها -2

استفاده از تعداد محدودي سنسورهاي تركيبي اندازه گيري رطوبت و حرارت در محيط به منظور داشتن  -3

 اطالعات از درجه حرارت و رطوبت محيط

 محيط با تنظيم مقدار هواي تازه. اين كنترل باعث مي شود تا ساكنين برج از VOC و CO2كنترل مقدار -4

 باز كردن پنجره ها در زماني كه هواي بيرون معتدل نيست خودداري كنند.
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سنسورهاي تشخيص دود در هواي برگشتي. در صورت بروز آتش سوزي و ايجاد دود در محيط برج، سيستم  -5

مديريت ساختمان مستقيما و بدون وابستگي به سيستم اعالم حريق از وجود آتش سوزي مطلع شده و اقدام 

. همچنين با ايجاد فشار مثبت در طبقات مجاور از نفوذ دود به اين طبقات مي كندبه خاموش كردن فن 

 جلوگيري مي كند.

 به منظور تامين رفاه ساكنين برج و صرفه جويي در مصرف BMSدر اينجا بايد توجه داشت كه كارايي سيستم  

 انرژي كامال بستگي به نوع طراحي معماري، سيستم  تهويه مطبوع و الكتريكال برج دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كنترل سيستم روشنايي )2-5- 8

باشد. بايد به  در كنترل روشنايي برج  از نور طبيعي (نور روز) به منظور مصرف بهينه از نور مصنوعي كامال مد نظر مي

 در طراحي يك سيستم روشنايي فقط مي تواند  )wattageاين مسئله توجه داشت كه كاهش منطقي تعداد المپ (



  «اجراي سيستم مديريت هوشمند در برج تجاري اداري هشتمفصلسيستم مديريت هوشمند ساختمان 
 

 

132 
 

 درصد بقيه را مي توان با كنترل دقيق و كاهش 50 درصد پتانسيل صرفه جويي در مصرف انرژي را تامين كند و 50

تامين كرد.  ورود نور به داخل فضاي مجموعه ها منطقي مصرف از طريق سيستم هاي كنترل اتوماتيك 

) المپ ها بر اساس زمان، اشغال فضا و يا استراتژي Dimmingكنترل از طريق قطع و يا كاهش توان مصرفي (

) و يا تركيبي از هر سه روش در برج  مي تواند lighting-level strategiesتعيين حدود روشنايي هر فضا (

 : مدنظر باشد. در اين مرحله به بررسي روشهاي كنترل روشنايي و صرفه جويي در مصرف انرژي الكتريكي مي پردازيم

 
 Time based controls كنترل بر اساس زمان)2-5-1- 8

كه به كمك آن مي توان از امكانات  اين روش يكي از روش هاي مورد نظر در كنترل روشنايي ساختمان مي باشد چرا

 و بدون استفاده از سنسورهاي اضافي استفاده كرد. اين روش را مي توان در فضاهاي داخل BMS نرم افزاري سيستم

و بيرون برج مورد استفاده قرار داد و معموال در فضاهايي كه زمان استفاده از روشنايي مصنوعي قابل برنامه ريزي از 

قبل مي باشد استفاده از اين روش كنترلي منطقي مي باشد. 

) مي توان بدون هيچ مشكلي از سيستم روشنايي را در Manual overide optionبا استفاده از كليدهاي دستي (

د. استفاده كرساعات برنامه ريزي شده 

 نيز از طريق كامپيوتر اطاق كنترل مي تواند زمان استفاده روشنايي در فضاها را هر روزه و BMSاپراتور سيستم

بسادگي تغيير و اصالح كند. در فضاهاي بيرون ساختمان با به كارگيري از اين روش مي توان بر اساس زمان طلوع و 

) را secuirity lightingغروب خورشيد در فصول مختلف از نور مصنوعي استفاده نموده و المپ هاي موردنظر (

 به طور اتوماتيك در زمان موردنظر روشن كرد.

 

 Occupancy based controls كنترل بر اساس اشغال فضاها)2-5-2- 8

از اين روش كنترلي در فضاهايي كه زمان هاي معين براي استفاده از آنها قابل تعريف نمي باشد استفاده مي شود. در 

) هستيم كه از طريق اطالعات اين سنسورها تصميم Motion Detectorاين روش نياز به سنسورهاي حركتي (

به استفاده و يا عدم استفاده از نور مصنوعي در فضاها صادر مي شود. بايد به اين نكته توجه شود كه استفاده از اين 

روش در بعضي از فضاها مانند راهروها و ورودي ها با نصب سنسور حركتي به سادگي انجام پذير است ولي در 
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فضاهايي كه افراد حركت زيادي ندارند بايد در انتخاب نوع سنسور، محل نصب و آزمايش كل سيستم دقت فراوان 

باشد. داشته نمود تا هيچ نقطه كوري در فضاي مورد نظر وجود ن

 نيز مي توان از خاموش شدن المپ ها در فضاهايي كه حركت بسيار BMS با استفاده از تاخير زماني از طريق سيستم

جزيي است تا حدي جلوگيري كرد. استفاده از سنسورهاي مادون قرمز و سنسورهاي مافوق صوت به منظور آگاهي از 

  بايستياشغال و يا عدم اشغال فضا پيشنهاد مي شود كه در مراحل بعدي و با توجه به توجيه اقتصادي و فني

 انجام شود.براي آن بررسي هاي الزم 

 
 

 
 
 

 يك محاسبه اقتصادي ساده انجام داده و پتانسيل استفاده از BMSدر ابتداي زمان راهبري مي توان از طريق سيستم

سنسورهاي حركتي را جهت صرفه جويي در مصرف انرژي الكتريكي ارزيابي كرد. براي نيل به اين هدف زمان اشغال 

نبودن هر فضا از طريق سنسور و زمان روشن بودن المپ ها را از طريق تابلوي برق مربوطه مانيتور كرده و با كشيدن 

دياگرام مربوطه مي توان به ارزيابي پتانسيل استفاده از اين سنسورها در فضاها پي ببريم. 

 

 Lighting-level based controls كنترل بر اساس حد روشنايي هر فضا)2-5-3- 8

 المپ ها خاموش و يا وات ،در اين روش حد روشنايي هر فضا تعيين و در صورت رسيدن سطح روشنايي به اين حد

مصرفي آنها كاهش مي يابد. استفاده از اين روش در برج  كامال توصيه مي شود چراكه طراحي معماري اين برج بر 
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اساس استفاده حداكثر از نور طبيعي استوار است. خاموش كردن المپ ها در هر فضا در زماني كه نور طبيعي در حد 

مطلوب و تعيين شده مي باشد يكي از روش هاي پيشنهادي در صرفه جويي انرژي الكتريكي در برج  مي باشد.  

بايد به اين نكته توجه داشت كه براي جلوگيري از خاموش و روشن شدن مداوم المپ ها و همچنين جلوگيري از اثر 

 براي سطح روشنايي تعريف كرد dead band مي توان يك BMSمنفي آن برروي ساكنان برج، از طريق سيستم

د. خاموش و روشن كردن مرحله اي كنكه با ايجاد يك تاخير زماني از خاموش و يا روشن شدن هاي مكرر جلوگيري 

المپ ها با تعريف چندين سطح روشنايي مي تواند راه حل مناسبي براي كنترل دقيق روشنايي و حركت تدريجي بين 

استفاده از نور طبيعي و مصنوعي باشد. 

) به منظور نگهداري Day Lighting Dimmingتغيير وات مصرفي المپ ها در زمان استفاده از نور طبيعي (

حد روشنايي تعيين شده يكي ديگر از روش هاي پيشنهادي براي برج  مي باشد. در اين روش به منظور كاهش وات 

 درصد وات ماكزيمم مصرفي پيشنهاد مي شود. 20 تا 10مصرفي المپ هاي فلورسنت از 

بايد به اين نكته توجه داشت كه كنترل روشنايي در برج  با اينكه مستلزم سرمايه گذاري اوليه در بخش سنسورها و 

 براي كنترل سيستم هاي مكانيكي و غيره از لحاظ BMSديمرها مي باشد ولي با توجه به موجود بودن سيستم 

اقتصادي توجيه پذير است. همچنين اين نكته نيز حائز اهميت است كه كنترل روشنايي عالوه بر صرفه جويي در 

 اثر قابل توجهي نيز در كاهش بار سرمايي مصرفي سيستم تهويه مطبوع دارد چراكه: ،مصرف انرژي الكتريكي در برج

كاهش استفاده از روشنايي= كاهش حرارت در تابستان= كاهش بار سرمايي سيستم تهويه مطبوع= صرفه جويي در 

مصرف انرژي. 
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هاي الكتريكي نترل سيستم ك)2-6- 8

) كنترل تابلوهاي برق را مستقيما بعهده خواهد داشت. اين سيستم نقاط كنترلي BMSسيستم مديريت ساختمان (

ها، آسانسورها، درب هاي اتوماتيك را كه خود داراي UPSسيستم الكتريكي را شامل ژنراتورهاي برق، ترانس ها، 

سيستم هاي ميكروپروسسوري خواهند بود، بصورت تجميع سخت افزاري تحت نظر خواهد داشت. در فاز بعدي 

گزارش نقاط كنترلي با بر اساس نقشه الكتريكال برج  ارائه خواهد شد. 

 
 كنترل سيستم اعالم حريق )2-7- 8

 است كه هر ناحيه IPaddress و Addressableبصورت يكپارچه وBMS,سيستم اعالم حريق بر اساس 
 تجزيه و تحليل كند و بر ,ميتواند بصورت كامال مشخص تحت كنترل درآيد و گزارش هر ناحيه را بصورت مجزا 

 به سيستم اطفاء حريق فرمان دهد. ,اساس نياز 

و اين سيستم شامل اجزاء ذيل هست: 

-Detector 

-Pipe 

-Cable 

-Router 

در فاز بعدي گزارش نقاط كنترلي سيستم اعالم حريق با بر اساس نقشه اطفاء حريق برج  ارائه خواهد شد. 
 

 بايد مد نظر داشت مورد توجه قرار مي دهيم : BMSدر ادامه نكات مهمي را كه در انتخاب سيستم 

 

سيستم پاركينگ هوشمند  )2-8- 8

در سيستم پاركينگ هوشمند خودرو وارد پاركينگ ساختمان شده و جلوي نگهباني توقف مي كند. سپس نگهبان با 

ثبت شماره خودرو در كامپيوتر مربوطه كارت موردنظر را به دستگاه نشان داده و سپس دستگاه محل پارك را به 
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وسيله نمايشگر كه در ديد راننده قرار دارد نشان مي دهد. با نشان دادن كارت به دستگاه و تحويل آن به راننده، مانع 

بصورت خودكار باال رفته و پس از آن مكان پارك خودرو بوسيله نمايشگر به راننده نشان داده مي شود.  

-به محض اينكه كارت در قسمت نگهباني زده شد جك محل پارك پايين آمده و خودرو در آن قسمت مستقر مي

گردد. اين جك تا زمانيكه خودرو در آن قسمت پارك است پايين خواهد ماند و بالفاصله بعد از اينكه خودرو از پارك 

خارج شد و كارت را تحويل نگهباني داد جك به صورت خودكار مجدداً باال خواهد رفت. 

در برخس از سيستم ها به جاي جك از سنسور استفاده مي شود.  به محض ورود خودرو سنسور فعال شده و در 

خص شده پارك نكند سنسور با صداي آالرم نگهباني را مطلع خواهد كرده و سريعاً ـودرو در قسمت مشـه خـصورتيك

به خودرو اعالم مي شود كه اشتباه پارك كرده است. تمام محلهاي پارك از كنتلر مركزي فرمان مي گيرد و اگر در 

طي يك زمان كوتاه چندين خودرو وارد پاركينگ شوند به طوريكه هنوز خودروي اول در جاي خود مستقر نشده 

خودروي بعدي كارت زده و جك را پايين ببرد يا سنسور را فعال بكند و همين طور ماشين هاي بعدي، بديهي است 

كه در اين حالت در يك لحظه چندين جك پايين خواهد بود و اگر فرض شود خودروها بدون توجه به موقعيت تفهيم 

شده براي پارك در كوتاه ترين فاصله نسبت به درب خروجي پارك كنند، مسلم است كه مقررات پاركينگ را ناديده 

گرفته و جاي خودروي ديگري پارك كرده اند. در اين حالت اولين خودرويي كه خارج شود جك مربوطه به جاي 

پارك خود را به طور خودكار پايين خواهد داد و از آنجايي كه ماشين ديگري جاي پارك اصلي اين ماشين هنوز پارك 

مي باشد جك باال رفته و آن ماشيني كه به طور اشتباه پارك كرده به هيچ عنوان نمي تواند خارج شود مگر با 

پرداخت جريمه و اجازه خروج از نگهباني . الزم به ذكر است در شرايطي كه از سنسور استفاده شود همان لحظه كه 

تخلف صورت مي گيرد نگهباني مطلع مي شود و به خودرو در همان لحظه هشدار داده خواهد شد.  

اگر از ديد اعتباري به اين سيستم توجه شود به كمك آن ميتوان با توجه به زمان ورود و خروج هر خودرو بوسيله 

نمايشگر هزينه پارك را نيز محاسبه كرده و به راننده تحويل داد.   

الزم بذكر است در صورت تمايل كارفرما در اين زمينه مي توان با انجام كارشناسي دقيقتر در فاز بعدي طرح اوليه 

پاركينگ هوشمند جهت برج  آماده گرديده است.  

:  سيستمهاي قابل نصب

- راهبند 1

- كنترلر راهبند  2
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- ريدر( كارت خوان)  3

- جك يا سنسور 4

5 -LCD يا LED  كنترلر جك يا سنسور 

- كارت  6

- نرم افزار كنترل تردد  7

- دوربين و مانيتور  8

- سخت افزارهاي مورد نياز  9

 درب هوشمند  )2-9- 8

دربهاي هوشمند براي تردد سريع و آسان مراجعين بسيار مناسب ميباشد. با استفاده از سنسورهاي الكترونيكي درب 

هنگام نزديك شدن شخص، باز شده و پس از عبور شخص بصورت اتوماتيك بسته خواهد شد. در صورتي كه هر 

گونه مانع يا شيئي در مسير بسته شدن درب قرار گيرد بصورت اتوماتيك تشخيص داده شده و درب هيچ گونه 

فشاري به آن وارد نميكند و باز ميماند. از مزاياي مهم ديگر اين درب ها جلوگيري از اتالف انرژي برودتي در 

تابستان و انرژي حرارتي در زمستان ميباشد.  

 كنترل دربها را در شرايط خاصي و يا اضطراري انجام داد. BMSهمچنين ميتوان توسط سيستم 

 

  سيستم دوربين مداربسته )2-10- 8
در سالهاي اخير تكنولوژي ديجيتال طرفداران زيادي پيدا كرده است . دوربينها ، مايكروويو و 

-ند نمونه هاي بارزي از اين تكنولوژي مي تلويزيونهاي ديجيتال كه به سرعت رواج پيدا كرده ا

باشند كه روز به روز با توجه به حجم باالي توليدات از قيمت آنها كاسته ميشود .كيفيت ، 

سرعت و كارايي ، فاكتورهايي هستند كه براي هر شخص چه در محل كار و چه در محل سكونت 

حائز اهميت است . رواج دستگاههاي ديجيتال و استقبال مردم از آنها خود گوياي اين حقيقت 

است . تمام توليد كننده هاي سيستم هاي آنالوگ خود را با اين دگرگوني صنعت تطبيق داده و به 

 فكر توليد دستگاهها و ابزارها به صورت ديجيتال ميباشند .
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و براي كنترل و نظارت مكانهاي عمومي  ميالدي بنابر احتياجات امنيتي 1970 سال دوربينهاي مدار بسته آنالوگ از

مورد استقبال قرار گرفتند. 

 ساختار تشكيل شده است : 4از اين دوربينها   مكانيزم 
 دوربين   -1
 شبكه ويدئويي  -2
 ضبط كننده  -3
 نمايشگر  -4

 و از طريق اين دكه توسط كابل كواكسيال به دستگاه ماتريس وصل ميش بودند اين دوربينها داراي يك خروجي

 ) بطور مشترك استفاده شود . … و VCRدستگاه اطالعات ميتوانست روي چند پورت ( نمايشگر ، صفحه كليد ، 

  حالت آنالوگ به ديجيتال تبديل شده است . اين ساختارها يكي پس از ديگري از سال اخير هر يك از10در 

 دوربين ديجيتال جايگزين دوربينهاي آنالوگ شد . البته سيستم اين دوربينها بطور كامل 1990 در ابتدا در سال 

ديجيتالي نبود و هنوز از كابلهاي كواكسيال براي انتقال اطالعات استفاده ميشد و ضبط تصاوير روي نوارهاي 

مغناطيسي صورت ميگرفت . 

 ها اين بود كه DVR ساخته شد . مهمترين ويژگي DVR اتفاق افتاد كه ركوردرهاي 1996مرحله بعد در سال 

براي ضبط تصاوير ديگر به نوارهاي مغناطيسي نيازي نبود و تصاوير مستقيماً به ديجيتال تبديل شده و روي هارد 

 ديسك ذخيره ميشد .

 ابزاري بود براي سهولت نگهداري و جستجوي تصاوير در كمترين زمان ممكن  ، اما تا آن زمان DVRدر نتيجه  

 از تكنولوژي آنالوگ/تركيبي  ها DVRبود .در حقيقت كابلهاي كواكسيال  DVRهنوز هم ورودي و خروجي 

 ديجيتال بودند .

 ها به مودم مجهز شده اند و به وسيله آن مي توان از طريق يك كامپيوتر تصاوير را از راه DVRاخير  سال 2ر د

                                   دور روي نمايشگر دريافت كرد .

كه اين ارتباط به دو طريق  و دوربين بصورت ديجيتال درآمد،DVRكانال ارتباطي  ميالدي 2000باالخره در سال

امكانپذير است. 

1  - Wireless 

  Cat5كابلهاي - 2
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 اين سيستم كامالً  خارج شد .كه با ظهور اين نوآوري تكنولوژي آنالوگ بطور كامل از سيستم دوربينهاي مدار بسته

   نام دارد .( IP – Surveillance )ديجيتال ، مشاهده تحت شبكه 

 

هاي قبلي از نظر مكانيزم  با سيستم ( IP – Surveillance )مقايسه سيستم مشاهده تحت شبكه) 2-10-1- 8

 داخلي : 

 مي رود و مراحل ديجيتال كردن و فشرده DVR ها سيگنال بصورت آنالوگ از طريق كابل كواكسيال به DVRدر 

 سيستم مبدل (IP – Surveillance )ستم مشاهده تحت شبكه ولي درسيسازي در ضبط كننده صورت ميگيرد .

 از و سيگنال در دوربين ديجيتالي سپس فشرده ميشود  وآنالوگ به ديجيتال و فشرده سازي در شبكه دوربين قرار دارد

ده ميشود.  يا بطـور بـي سيـم به وسيله يك كامپيوتر تصـاوير نمايش داCat5طـريق كابل 

 

 
) با سيستمهاي قبل از لحاظ حجم متقاضي : IP-SURVEILLANCE مقايسه سيستم مشاهده تحت شبكه ( 
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( VCR ) . اين سيستم از چند دهه پيش رواج پيدا كرد و بصورت فراگير درآمد : 
( DVR ) سال نظر طرفداران زيادي را به 4 ميالدي به بازار و طي مدت 1997 : اين سيستم در سال 

خود جلب كرد. 

( IP – Surveillance ) 2000 : سيستم مشاهده تحت شبكه كه از بدو پيدايش ( حدود سال 

 سال توانسته در مقايسه با دو سيستم قبلي گوي سبقت را ربوده و طرفداران بي شماري 3ميالدي ) در مدت كمتر از 

پيدا كرده است . 

 

 داليل عمده انتخاب دوربينهاي ديجيتال :) 2-10-2- 8

 از بين رفتن تكنولوژي آنالوگ به صورت تدريجي - 1

 امكانات مطلوب وكارايي وسيع   -2

همانطور كه مي دانيم دنيا كامالً از سمت آنالوگ به سوي ديجيتال سير مي كند و سيستم آنالوگ تا چندي ديگر 

كامالً منطقي به نزولي قيمتها  سير  ه بهوجتاهميت خود را از دست خواهد داد . بنابراين انتخاب كاالهاي ديجيتال با 

نظر ميرسد . 

 ، قابليت دسترسي روي شبكه ( شبكه )IP-SURVEILLANCEاهده تحت شبكه ( ـسيستم مشايز ـوجه تم

 و شبكه اينترنتي ) است و با توجـه به پيشرفت تكنـولوژي قابليت به روز آوري دارد و مانند سيستم هاي قبلـي محلي

از رده خـارج نميگردد . 

 

 توانائيهاي تكنولوژي مشاهده تحت شبكه :)2-10-3- 8

 . كيفيت بسيار عالي تصوير تا چند مگا پيكسل .1

 . ذخيره سازي آسان تصاوير در مدت چند ثانيه .2

 . انجام اعمال سه گانه ( پخش ، ضبط و باز پخش ) در يك زمان .3

 . توسعه پذيري و به روز آوري همراه با پيشرفت علم و فن آوري .4

 سيستم هاي حاضر ه قابليت انعطاف در دسترسي و پخش تصاوير ، امكان كنترل از راه دور و اتصال آسان ب .5

 .در شبكه
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 . عدم نياز به كنترل نوارهاي ضبط .6

 . امكان دستيابي چندين كاربر بطور همزمان .7

  . امنيت باال جهت مشاهده تصاوير و كنترل .8

 . قابليت تطابق با زيرساختارهاي مخابراتي موجود .9

 

 برتري هاي مشاهده تحت شبكه : )2-10-4- 8

) قابليت اتصال دوربين ها به يكديگر IP-Surveillanceيكي ديگر از برتري هاي سيستم مشاهده تحت شبكه (

 به يكديگر  IP Basedو به مركز كنترل ميباشد.در اين سيستم ها دوربين ها مي توانند فقط از طريق شبكه هاي 

متصل شوند. اين ويژگي توانائي كنترل از طريق شبكه هاي محلي ، بي سيم و يا اينترنت را ايجاد ميكند. 

اين اتصال به روشهاي متفاوت ممكن خواهد بود.  

اتصال به شبكه اين امكان را براي كاربر فراهم مي كند كه تصاوير دوربين را در محلي خارج از مجموعه  تحت 

پوشش شبكه محلي يا اينترنت مشاهده كند. دوربين هاي ديجيتال با برخورداري از قابليت اتصال به شبكه درست 

-HTTP ، FTP ، Eمانند يك كامپيوتر شخصي، از امكانات مشابه برخورداراست است . بويژه آنكه با ارائه خدمات 

mail . اخطار و ....  ميتوان اين دوربين را تركيبي از كامپيوتر و دوربين دانست ، 

                                                        

  ايمني اطالعات)2-10-5- 8

از ويژگيهاي امنيتي اين دوربين اين است كه دسترسي به تصاوير آن ممكن نيست مگر از جانب كاربران تعريف شده  

براي سيستم .                                                      

 

 ذخيره سازي و جستجو در تصاوير: )2-10-6- 8

اين دوربين ها از نرم افزار ويژه مديريتي بهره ميگيرند  كه توانائي ذخيره سازي تصاوير در حافظه يك كامپيوتر 

)Hard Disk . و جستجو ، ضبط و پخش همزمان تصاوير را دارا ميباشد ( 

تصاوير روي هاردديسك ذخيره مي شوند و زمانيكه ظرفيت هاردديسك پر شد، برنامه فوق تعدادي از تصاوير قديمي 

را حذف و تصاوير جديد را جايگزين مينمايد. 
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 كيفيت تصوير :  )2-10-7- 8

وضوح تصاوير بستگي به نور دريافت شده توسط دوربين دارد كه ميزان نور دريافتي هر دوربين متفاوت است . 

 مي باشد . مطابق با اين )LUX 1(استاندارد نور تعريف شده بر اساس ميزان  نور توليد شده توسط يك شمع  

 است، اين درحاليست كه دوربين LUX 10000و روشنائي روز  LUX 100000استاندارد نور مستقيم خورشيد 

 توان ضبط تصوير با كيفيت معمولي را دارد. الزم به ذكر است تصاوير با LUX 3هاي ديجيتال در روشنائي معادل 

 باشد. LUX 200كيفيت باال بايد داراي نور 

 

 فشرده سازي تصوير : )2-10-8- 8

براي كاهش حجم اشغال شده توسط تصاوير و پهناي باند مورد نياز از استانداردهاي فشرده سازي مختلف استفاده 

ميشود. 

 PEG 1 Mفشرده سازي   .1

 MPEG 2فشرده سازي   .2

  WAVELETفشرده سازي  .3

روشهاي اتصال : ) 2-10-9- 8

  )LAN  (از طريق شبكه محلي -1

 Wireless) (ارتباط بي سيم   -2

 )Dial-Up,DSL , LRE   (مودم -3
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 را در اختيار گرفته از آن پس در )IP(هردوربين مانند ديگر دستگاه هاي موجود در شبكه يك آدرس انحصاري 

شبكه به عنوان يك ابزار متصل به شبكه شناخته ميشود. 

 ) در مقايسه با سيستمهاي IP-surveillance( به طور كلي سرمايه گذاري روي سيستم مشاهده تحت شبكه

.  قبلي از هر لحاظ قابل ا طمينان ومقرون به صرفه ميباشد

 

برج  و مونتيتورينگ  )2-10-10- 8

 را netcam و CCTV آشنا شديم ميتوانيم كليه سيستمهاي Monitoringحال كه با اصول كل سيستمهاي 

در كل مجموعه پوشش دهيم. استفاده از سيستمهاي آنالوگ و يا ديجيتال با توجه به نوع IP با استفاده از بستر 

كاربري مشخص خواهد شد. با استفاده از اين سيستم كليه نقاط موردنظر مانند راهروها، دربهاي ورودي و 

خروجي،الوي ها، زيرزمين، پاركينگ، پشت بام، مراكز تاسيسات اطراف بيروني ساختمان و يا هر نقطه موردنظر را 

پوشش داد.  

 

 )Direct Digital Control(  DDC استفاده از نرم افزار)2-11- 8
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 ساختمان استفاده مي شود. بطور كلي نرم افزارهاي BMS براي كنترل اتوماتيك سيستم DDCاز نرم افزار 

DDC  عالوه بر اينكه بايد به تنهايي قابليت كنترل را دارا باشند، بايستي بتوان از طريق يك شبكه امكان انتقال

اطالعات و كنترل را توسط آنها انجام داد.  

 
  بايد داراي قابليت هاي زير باشد:DDCيك نرم افزار 

 )Control Processesقابليت كنترل فرآيند ها  ( .1
 

 tWO PPOSITION CONTROL كنترل دو وضعيتي 1

 Proportional Controlكنترل تناسبي  2

 Proportional Control plus Integral Controlكنترل تناسبي و انتگرالي  3

 Proportional control plus integrationكنترل تناسبي، انتگرالي و مشتق گير  4
control plus Derivative control (PID) 

 Loop tuning controlتنظيم لوپ هاي كنترل  5

 Self tuning controlكنترل و تنظيم خودكار  6

7 
ايجاد زمان تاخير بين استارت بارهاي بزرگ 

الكتريكي 
Automatically introduce time delays 
between 

 
 

                                            Energy management application - عملكرد مديريت انرژي2
                  

 TIME OF DAY ايجاد جدول زمانبندي روزانه 1
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 Alarm management application- عملكرد مديريت آالرمها                                         3

 Historical/trend data for point- آمار مقادير، رسم چارت جهت بررسي نقاط كنترلي            4

specified 

 Maintenance support application- عملكرد پشتيباني و نگهداري                                  5

 Operator I/O- عملكردهاي ورودي و خروجيها                                                                  6

     Dial-up communication انتقال اطالعات از طريق مودم                                               -7

 Custom processes- عملكرد انجام و اجراي فرايندهاي غيرمتعارف                                        8

 ANY SYSTEM MEASURED POINT دريافت هر نوع مقدار و يا وضعيت نقاط كنترلي 1
DATA OR STATUS 

 Any calculated data دريافت مقادير محاسباتي 2

 Any result from other processes دريافت نتايج ساير پروسه ها 3

 User defined constants معرفي مقادير ثابت توسط كاربر 4

SCHEDULING 

 Calendar based scheduling ايجاد جدول تقويم ساالنه 2

 Holiday scheduling معرفي روزهاي تعطيل 3

 Temporary schedule overrides بازنويسي موقت جدول زمانبندي 4

 Start/stop time optimization بهينه سازي مدت زمان روشن و خاموش 5

 Automatic daylight saving استفاده اتوماتيك از زمان روشنائي روز 6
time switchover 

 night setback control شبانه Set pointتغيير  7

 Enthalpy switch overتغيير عملكرد با استفاده از آنتالپي  8

 Pack demand limitingمحدود كردن مصرف در زمان پيك  9
1
 Temperature compensatedبهينه سازي دما با كنترل زمان كاركرد  0

duty cycling 
1
 Fan-speed CFM controlكنترل دبي هوا با تنظيم سرعت فن  1

1
 Heating/cooling interlockعملكردهاي اجباري سرمايش/گرمايش  2

1
 Chiller/Boiler sequencingراه اندازي نوبتي چيلر وبويلر  3
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            (…,/*-,+) Arithmetics functions عمليات رياضي 5
                             

 ,Boolean logic operators (and/or عمليات منطقي 6
exclusive or,…) 

 On-delay/shot timersتايمرهاي متنوع  7

 Time interval Time of dayساعت  8

 Dateتاريخ  9

 Other processesساير آناليزها  10

 Time programmingبرنامه ريزي زماني  11

 Events (e.g. point alarms)وضعيت (مثالً آالرم ها)  12

نرم افزار اليه مديريتي كه بر روي كامپيوتر و يا شبكه كامپيوتري اين اليه نصب مي شود نيز بايد حداقل قابليت هاي 

زير را دارا باشد:  

                Minimized operator training حداقل آموزش اپراتوري بمنظور يادگيري نرم افزار 1
            

2 
ويرايش بانك داده ها و برنامه و ذخيره نمودن و 

 ارسال اطالعات به كنترلر 
 

Editing, programming storage and 
down loading and controller 
databases           

 تعريف و قالي بندي اشكال گرافيكي رنگي ديناميكي 3
Definition and construction of 
dynamic color graphic display            
                   

 Collection and analysis of historical جمع آوري و آناليز داده هاي آماري 4
data                          

 جدول بندي و بازنويسي عملكردهاي ساختمان 5
Scheduling and override of building 
operation                                              
         

 Graphical viewing and control ofكنترل و مونيتورينگ گرافيكي   6
environment    
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حداقل قابليت نرم افزار براي صدور فرمان از طريق كامپيوتر كنترل مركزي نبايد از عملكردهاي زير محدودتر باشد:  

 STARE-UP OR SHUTDOWN SELECTEDخاموش و روشن كردن تجهيزات موردنياز   1
EQUIPMENT           

                                             set point       Adjust set pointتنظيم  2

                Add/modify/delete time programmingاضافه، تصحيح و پاك نمودن برنامه ريزي زماني   3

                        Enable/disable process execution فعال و غير فعال كردن عمليات اجرائي 4

           Lock/unlock alarm reporting for points فعال و غيرفعال كردن گزارش آالرم ه 5

6 
فعال و غيرفعال كردن جمع آوري اطالعات نقاط 

كنترلي 
Enable/disable trending for points                      

                                                     

                                                             PID   schedulesتنظيم لوپ هاي  7

                                                 Change time/dataتغيير ساعت و تاريخ  8

    Automatics daylight saving time adjustmentsتنظيم اتوماتيك زمان جهت استفاده از روشنائي روز   9
                                                                          

                       Enter/modify analog alarm limitsايجاد و تصحيح حدود آالرم نقاط آنالوگ  10

                    Enter/modify analog warning limitsايجاد و تصحيح حدود اخطار نقاط آنالوگ  11

                                                         View limitsمشاهده حدود مقادير تعيين شده نقاط  12
 Enable/disable demand limiting for each meter  

13 
فعال و غيرفعال كردن حدود بار براي تمامي 

تجهيزات اندازه گيري 
Enable/disable duty cycle for load                     
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 قادر به انجام كار باشد تا كاربر بتواند در يك زمان از چندين نرم افزار multi-taskingنرم افزار بايد در محيط  
استفاده نمايد و همچنين بتواند تركيبي از عملكردهاي زير را در يك منوي ويندوز مشاده نمايد:  

 

 DYNAMIC COLOR GRAPHIC AND  كنترل با گرافهاي رنگي ديناميكي 
GRAPHIC CONTROL  

                                             Alarm management مديريت آالرم 

                                      Time-of-day scheduling جدول زمانبندي روزانه 

                Trend data definition and presentation معرفي و نمايش چارتهاي مقادير نقاط 

                                              Graphics definition معرفي اشكال گرافيكي 

 آن است كه اوال به سادگي قابل DDCبايد به اين نكته توجه داشت كه يكي ديگر از قابليت هاي نرم افزار  
 دريافت بر روي مانيتور، پرينتر و ديسك بوده و ثاني حداقل شامل اطالعات زير باشد 

 A general listing of all pointsگزارشهاي عمومي از تمامي نقاط موجود در شبكه        .1

  in the network                 
 List of all points currentlyليست تمامي نقاطي كه در وضعيت آالرم ميباشند              .2

   in alarm 
 List of all points currentlyليست تمامي نقاطي كه مقادير آنها توسط اپراتور تغيير داده شدهاند .3

in override status 

                                         List of al disable pointsليست تمامي نقاط غيرفعال  .4

                                     List all weekly schedulesليست تمامي جداول هفتگي  .5

                                            List of hodiday programmingليست برنامه تعطيالت  .6

            

اين امكانات نرم افزاري در اكثر سيستم ها موجود مي باشند ولي توان مهندسي و قابليت پيمانكار در برنامه نويسي 

نصب  و راه اندازي سيستم، پارامتر بسيار مهم و موثري در استفاده بهينه از اين امكانات ميباشد. 
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 برج  براي مديريت انرژي BMS پيشنهادهاي تكميلي سيستم )2-12- 8

 برج  مدنظر هستند به شرح زير ميباشد :  BMSعملكردهاي مديريت انرژي كه در 

 

 
 

   Optimization Start/Stop    بهينه سازي زمان استفاده از تجهيزات  )2-12-1- 8

با استفاده از اين عملكرد مي توان زمان روشن بودن تجهيزات سرمايش و گرمايش را بحداقل ممكن رساند بدين 

ترتيب تا حد قابل توجهي در مصرف برق و سوخت صرفه جوئي نمود.  

كنترلر با داشتن اطالعات زير:  

زمان استفاده از محيط موردنظر در طول هفته  •

 )set pointمقدار درجه حرارت تنظيمي محيط ( •

 درجه حرارت دروني محيط  •

 درجه حرارت خروجي محيط  •

زمان راه اندازي بهينه فن كويل را در صبح هر روز را محاسبه و بطور اتوماتيك آن را روشن مي نمايد. بعنوان مثال 

 درجه 25 دما نيز روي Set point صبح و 8فرض كنيد ساعت شروع به كار در يكي از دفاتر ساختمان اداري 

سانتيگراد تنظيم شده باشد. با توجه به آنكه كنترلر دائماً دماي داخل را اندازه گيري مي كند با محاسبه به اين نتيجه 

 صبح دما 8 دقيقه صبح شروع بكار نموده تا بتواند در ساعت 10 و 7مي رسد فن كويل دفتر مربوطه بايد در ساعت 

را بحد مطلوب برساند، بنابراين در مقايسه با سيستمهاي متداول سنتي كه فن كويل را بطور دائم روشن نگه مي دارند 

 صبح روشن مي شوند، مي توان به اهميت اين مسئله وافق شد.  6 الي 5و يا در ساعت 
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8 -2-12-2  (Duty cycle 

اين عملكرد مشابه يك ترموستات عمل مي كند و با استفاده از آن مي توان در فواصل زماني مشخص سيستمي را 

خاموش و روشن نمود بدين ترتيب در زماني كه سيستم مربوطه خاموش است در مصرف انرژي صرفه جوئي نمود.  

) طراحي مي شوند كه بتوانند Loadهمانطور كه مي دانيم تمامي سيستمهاي حرارتي و برودتي بر اساس حداكثر بار (

تحت هر شرايطي پاسخگو باشند ولي از آنجا كه حداكثر بار در طول سال بسيار كم روي خواهد داد لذا اين قبيل 

 بوده و باعث مي شود مصرف تلفات انرژي بيش از نياز باشد، بنايراين با Over Designسيستمها در مواقع عادي 

 مي توان ظرفيت سيستم طراحي شده را به اندازه مورد نياز تقليل داد به عنوان مثال مي Duty cycleاستفاده از 

 دقيقه فن تهويه سالن اصلي كه در زنگ تفريح 15توان به مدرسه اي اشاره كرد كه فقط در هر دو ساعت بمدت 

مورد استفاده شاگردان قرار مي گيرد روشن شود و در بقيه موارد خاموش باشد.  

 

8 -2-12-3(  Peak Demand limiting  

 BMSبا استفاده از اين عملكرد، زماني كه مصرف انرژي الكتريكي بيش از حد مجاز تعيين شده باشد سيستم 

تجهيزاتي را كه روشن بودن آنها در اولويت بااليي نمي باشد خاموش نموده و زماني كه مصرف به كمتر از حد مجاز 

برسد مجدداً اقدام به روشن نمودن آنها مي نمايد با اين عمل در هزينه پرداختي براي مصارف الكتريكي مي توان 

كامالً صرفه جوئي نمود. مصرف برق بيشتر از حد مجاز در اكثر كشورها داراي هزينه باالتري مي باشد.  

به عنوان مثال فرض كنيد كه تابلوي برقي براي تامين برق سه عدد فن كويل و تعداد روشنائي و تجهيزات جانبي 

 كيلووات تنظيم كرده باشيم حال فرض كنيد سه عدد فن 100طراحي شده باشد و حد باالي مصرف را بر روي 

 باشد به تدريج المپ ها و بقيه تجهيزات روشن شوند بطوريكه 90kwكويل روشن بوده و مصرف آنها در حدود 

 اقدام به خاموش نمودن PDL مي رسد در اين لحظه كنترلر با استفاده از عملكرد 100kwمصرف برق به بيش از 

 100kw كه از اهميت كمتري برخوردار است مي كند و بدين ترتيب مصرف هيچگاه باالتر از 3فن كويل شماره 

نرفته و در مصرف غير ضروري انرژي صرفه جوئي خواهد شد.  

 

8 -2-12-4 (Time of day scheduling  
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توسط اين عملكرد مي توان تجهيزات را بر اساس برنامه زماني در طول شبانه روز خاموش و روشن نمود بطوريكه در 

ساعات غير ضروري از روشن بودن آنها جلوگيري شود.  

 
8 -2-12-5  (Calendar scheduling 

بر اساس اين عملكرد مي توان كاركرد تجهيزات رابمدت يك سال در اختيار كنترلر قرارداد تا بر اساس تعريف كارفرما 

در روزهاي پنجشنبه، جمعه و يا ساير روزهاي هفته عملكردهاي مخصوص بمنظور جلوگيري از اتالف انرژي اجرا 

گردد.  

 

8 -2-12-6(  Holiday scheduling 

توسط اين عملكرد مي توان با مشخص نمودن تاريخ تعطيالت رسمي و غير رسمي براي كنترلر از عملكرد مخصوص 

اين روزها استفاده نمود.  

 

8 -2-12-7(  Temporary scheduling 

با استفاده از اين برنامه مي توان جدول زمانبندي را بطور موقت براي روزهاي خاصي از هفته را تغيير داد به عنوان 

 شب جهت كاركرد در 7 صبح الي 7مثال فرض كنيد طبق برنامه فن هاي تخليه هواي سرويس هاي بهداشتي از 

روزهاي عادي برنامه ريزي شده باشند چنانچه بدليلي در روزهاي دوشنبه و سه شنبه بعدظهر قرار به تعمير سرويس 

بهداشتي باشد ديگر نيازي به روشن بودن فن ها نيست پس مي توان بطور موقت فقط براي هفته جاري اين تغيير را 

در برنامه اعمال نمود و در آن ساعات فن ها را خاموش نمود.  

 

8 -2-12-8 (Automatic Day light saving 

اين قابليت باعث مي شود كه بطور اتوماتيك ساعت نرم افزاري كنترلر خود را با طلوع آفتاب در فصلهاي مختلف 

تطبيق مي دهد و اين عمل در كاهش مصرف انرژي الكتريكي در زماني كه از نور طبيعي بجاي روشنائي مصنوعي 

استفاده مي شود موثر است.  
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8 -2-12-9 (Night set back control  

 كه بستگي به فصل دارد مي توان مصرف set pointدر ساختمانهاي اداري در هنگام شب با كاهش يا افزايش 

انرژي را كاهش داد. در عين حال اين مسئله نيز مورد توجه است كه در صبح فردا در سريعترين زمان ممكن و 

 مورد نياز در روز رساند.  set pointكمترين مصرف انرژي بتوان دماي محيط را به 

 

8 -2-12-10( Enthalpy switch over  

با استفاده از اندازه گيري ميزان آنتالپي درون و بيرون ساختمان و مقايسه آنها با يكديگر مي توان از انرژي مجاني 

هواي خارج از ساختمان با استفاده از دمپرهاي قابل كنترل استفاده بهينه نمود.  

عملكرد آن به دو بخش تقسيم مي شود: 

الف- در زماني كه فن كويل در حالت ايجاد برودت براي ساختمان است، در هر ساعت از شبانه روز (مثالً صبح زود) 

% دريچه 100چنانچه آنتالپي هواي خارج از هواي داخل ساختمان كمتر باشد فن كويل روشن شده و با بازنمودن 

هواي تازه و دريچه تخليه، به تهويه كلي هواي ساختمان و خارج نمودن گرماي درون مي پردازد.  

ب- در فصولي كه فن كويل در حال گرمايش است دقيقاً عكس اين برنامه پياده مي شود و زماني كه آنتالپي هواي 

خارج از داخلي بيشتر است به استفاده از گرماي مجاني هواي بيرون با حداكثر ظرفيت مي پردازد.  

8 -2-12-13(  Chiller/Boiler sequencing 

با استفاده از اين استراتژي مي توان از بكارگيري تمامي چيلرها و بويلرها جلوگيري نموده و فقط بر اساس نياز واقعي 

به برودت و يا گرمايش تعداد چيلرها و بويلرهاي روشن را تنظيم نمود.  

براي حصول به اين نتيجه روشهاي متعددي وجود دارد كه در اينجا به ذكر نمونه هائي از آن مي پردازيم.  

اندازه گيري دماي برگشت: در اين روش دماي آب برگشت به موتورخانه اندازه گيري مي شود و كنترلر با مقايسه با 

set point  .به تدريج تعداد چليرها و بويلرهاي در حال كار را افزايش و يا كاهش مي دهد 
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اندازه گيري انرژي: در اين روش با اندازه گيري انرژي برودتي و گرمايي مصرفي ساختمان مي توان تعداد چيلرها و 

بويلرهاي مورد نياط براي جبران اين انرژي را تعيين نمود. اين عملكرد با نصب يك كالري متر در لوله اصلي برگشت 

از ساختمان انجام ميشود، اين سنسور با اندازه گيري دبي و حرارت رفت و برگشت ساختمان مقدار انرژي مصرفي را 

اندازه گيري مي نمايد.  

 

 

  برج  مي توان انتظار داشت:BMS مزاياي ديگري كه از سيستم )2-13- 8

 افزايش عمر مفيد تجهيزات و كاهش نرخ خرابي آنها) 2-13-1- 8

 جمع آوري اطالعات دقيق از تمامي تجهيزات حرارتي و برودتي نظير فن، پمپ، BMSيكي از قابليت هاي سيتم 

فيلتر، شيرهاي برقي، دمپرها، بويلر و غيره و همچنين تجهيزات الكتريكي نظير ژنراتور برق اضطراري- ترانس، 

 و غيره بر روي كامپيوتر پست مركزي مي باشد كه مي توان اين اطالعات را براي مدت طوالني UPSتابلوي برق، 

ذخيره نمود.  
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با دريافت سريع آالرم خرابي تجهيزات و رفع سريع عيب آنها مي توان عمر مفيد تجهيزات را افزايش داد و همچنين 

با آناليز اطالعات و تصميم گيري بموقع و منطقي مي توان نرخ خرابي را كاهش داد.  

 بار براي رفع نقص فني تعمير شده است آيا تعويض پمپ منطقي تر است يا 4 ماه گذشته 6مثالً اگر يك پمپ در 

تعمير مجدد آن.  

 

  كاهش هزينه هاي نگهداري و راهبري و كاهش پرسنل: )2-13-2- 8

نگهداري و راهبري تاسيسات تهويه مطبوع و الكتريكي در ساختمانهاي معظم نظير اين ساختمان مشكالت فراواني 

 يا كنترلرهاي Stand aloneبه همراه دارد. در صورتيكه كنترل اين تاسيسات با سيستم هاي بدون قابليت تمركز 

ها) براي اندازده گيري پارامترهاي مختلف نظير درجه حرارت، Gageساده انجام شود و از اندازه گيريهاي معمولي (

ها و وضعيت و سالمت تجهيزات را gageفشار، رطوبت و غيره استفاده شود. گروه راهبري مقادير متغيرها را از روي 

با حضور و مشاهده فيزيكي يادداشت مي كنند و برنامه تعميراتي و راهبري خود را تدوين مي نمايند كه اين مستلزم 

صرف وقت و پرسنل بسيار مي باشد.  

، سنسورها اندازه گيري پارامترها را بعهده دارند و انتقال اطالعات آنها به كامپيوتر BMSدر صورتيكه در سيستم 

 انجام مي گيرد و وضعيت سالمت و يا خرابي تجهيزات نيز از طريق real timeمركزي به آساني و بصورت 

سنسورها و با چك كردن تابلوي برق اين تجهيزات به آساني در كامپيوتر قابل دسترسي مي باشد.  

گروه راهبري با استفاده از اين اطالعات متمركز، برنامه راهبري خود را بنحو احسن تدوين نموده و بازديدهاي روزانه 

و هفتگي خود را بر اساس نياز واقعي سيستم اجرا مي نمايند.  

اگر شركت نگهدارنده تجهيزات از گروه راهبري مجزا باشند، گروه نگهدارنده نيز مي توانند اين اطالعات را حتي از راه 

دور از طريق خطوط مخابراتي، در دفتر شركت خودشان دريافت نموده و برنامه نگهداري خود را تدوين نمايند.  

استفاده از نرم افزارهايي كه با دريافت اطالعات از تاسيسات، نسبت به اولويت آالرمهاي دريافتي، بطور اتوماتيك 

 برنامه راهبري و نگهداري را تدوين مي نمايند نيز توجيه منطقي دارد. 
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 و شبكه كامپيوتر ITسرويس 
 
 

 
فناوري ارتباطات و اطالعات و انقالب كامپيوتري و اينترنتي در چند سال اخير تغييرات وسيع و سريعي در جنبه هاي 

مختلف زندگي جوامع اعم از فرهنگي، اجتماعي- اقتصادي و... پديد آورده است. 

از يكسو اين فناوري به عنوان مهمترين ابزار، روش و سرمايه براي توانمندسازي جوامع در قرن جديد براي ايجاد 

تغييرات اساسي در زندگي، آموزش، اشتغال، نحوه حكومت و اداره جوامع، بنگاهها و صنايع محسوب شده و همچنين، 

يك فرصت استثنايي براي جبران عقب ماندگيهاي عصر صنعت براي كشورهاي در حال توسعه بصورت تحقق يك 

جهش اساسي در ورود به دوران فراصنعتي شده است.  

تأثيرات شگرف اين پديدة نوين قرن معاصر در امنيت و استقالل ملي تا ،از سوي ديگر به زعم بسياري از انديشمندان

به آنجاست كه كشورهاي پيشتاز اين عرصه، فاتحان جهان نوين و بهره مندان ماحصل دستاورهاي بشري خواهند 

بود و آن دسته از كشورها كه از اين مهم غافل باشند، در زمرة مغلوبين اين دوره از تاريخ محسوب گشته و منابع آنها 

دستخوش تاراج و سرنوشتشان توسط ديگران رقم خواهد خورد و لذا ورود توانمند به اين عرصه، ديگر يك انتخاب 

نبوده و الزامي تاريخي است. 

درنگاهي گذرا به تمامي برنامه هاي توسعه كشورهاي مختلف توجه به نقش محوري فناوري ارتباطات و اطالعات  

بطور گسترده ديده ميشود و از آغاز قرن جديد ميالدي تمام نهادهاي بين المللي نيز به نقش فناوري ارتباطات و 

 در تنظيم برنامه هاي خود توجه كرده اند. ICTاطالعات

جوهر توانمندسازي واثر فناوري ارتباطات و اطالعات در اين فرآيندها قدرتي است كه براي استفاده از اطالعات و 

حذف مجازي زمان و مكان در انجام عمليات مختلف در اختيار همه آحاد جامعه اعم از حقيقي و حقوقي بطور عام قرار 

ميدهد تا استعدادهاي بالقوه خويش را در بازار تعامل جامعه و جهان عرضه كنند. 
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ايده ايجاد شبكه هاي كامپيوتري در خيلي از سازمانها هنوز مسئله اي نو به حساب مي آيد و به آن به ديده پديده اي 

بسيار فني و همواره در حال تغيير نگريسته مي شود .  

ايجاد شبكه هاي كامپيوتري در صورتي كه عوامل ايجاد آن بدرستي در نظر گرفته شوند كار خيلي پيچيده اي نيست 

 عامل مهم و پايه اي وجود دارد كه بدون در نظر گرفتن آنها هيچ 3ولي احتياج به تخصص و تجربه كافي دارد . 

 شبكه كامپيوتري موفقي را  نمي توان ايجادكرد . اين عوامل عبارتند از : 

يكديگر   ياچندسيستم بهدوداشتن هدف مشخصي براي اتصال ) 1                   

)  صحبت به يك زبان مشترك 2            

 عيين قوانين صحبتت )3      
طراحي مهمترين قسمت اكثر مشكالتي كه شبكه هاي موجود مبتال به آن هستند به عوامل طراحي آنها بر مي گردد. 

ايجاد يك شبكه مي باشد و براي اينكه شبكه ايجاد شده بتواند اهداف مورد نظر از ايجاد خود را برآورده سازد بايد با 

 دقت زياد طراحي شود .
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 طراحي  )3-1- 8

طراحي مناسب، قابل پياده سازي و قابل گسترش  مي بايست پس از بررسي دقيق و مهندسي ساختمان اجام پذيرد 

ازاينرو تيم طراحي بمنظور آماده سازي و در قابل گروههاي مختلف از محل ساختمان بازديد كرده و بر اساس شرايط 

 موجود طرح را آماده سازي كرده اند. خالصه از گزارش بازديد تيم فني به شرح ذيل مي باشد.  

  وضعيت ساختمان: )3-1-1- 8

 طبقه زيرزمين ميباشد. 4 طبقه اصلي، طبقه همكف و نيم طبقه اول و 24ساختمان شامل   -1        

  مستقل ميباشند. Lan واحد مي باشند كه واحدها هر كدام داراي يك 11اً داراي ـ- طبقات عموم2

 - طبقات داراي نودهاي ديگري ميباشند (مانند دوربين، سيستمهاي حفاظتي و ......)3

 موجود مي باشد.  Backboneرايزرهاي مورد نياز بمنظور برقرراي ارتباط  -1

 

 الزمات بستر  )3-1-2- 8

 همان طبقه. Rackنياز به يك زيرساخت (بستر) مناسب جهت انتقال كابلها  از واحدها به  -1

 ) در ساختمان كه در كليه طبقات ولي مرتبط با يكديگر قرار گرفته ميشوند.Node نود (700نياز به حدود  -2

 هر نود قابليت دسترسي به شبكه كامپيوتري را دارا باشد. -3

 زات پيشنهادي داراي كيفيت باال ميباشد.ـاي باال و تجهيـاس سرعتهـده بايستي بر اسـي شـشبكه طراح -4

 ه كامپييوتري و مخابراتي متصل ميگردند.ـان به شبكـريع و آسـا بايستي بتوانند به طور سـهريك از نوده -5

6- Backbone .پيشنهادي مي بايست داراي سرعت و كيفيت باال باشد  

 ، اينترنت و كاربردهاي صوتي و تصويري را پوشش Webطراحي شبكه و كابل كشي امكان ارائه خدمات  -7

 دهد.

 ايمني شبكه از لحاظ تداخل امواج الكترومغناطيسي، الكتريكي، رعد و برق و ... لحاظ گرديده است.  -8

 امكان مانيتورينگ و عيب يابي شبكه از طريق سيستم مكانيره مقدور باشد. -9
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 برج  : شبكهساخت  زير ايجاد پيشنهاد فني )3-1-3- 8

 و همچنين تاييد گروه مهندسي نيازهاي شبكه آتي انجام شده با گروه مهندسي پروژه در زمينه مذاكراتبا توجه به 

 Structured پياده سازي يك ساختار ، اولين پايه و مهمترين قسمت ، Ethernetمبني بر پياده سازي شبكه

Cabling هوشمند و انعطاف پذير مطابق نيازهاي هر يك از ساختمانها است كه در ادامه به بيان مباني از يك 

 مطابق با استاندارد هاي روز پرداخته ميشود و سپس به بيان طرح مورد نظر در structured cablingسيستم 

 مبتني بر سيستم  كهرابطه با اين پروژه پرداخته خواهد شد. با توجه به نيازهاي بيان شده از طرف كارفرما و تجهيزات

Ethernet  است ، شبكه كابل كشي Passive بايستي داراي گستردگي در تمامي واحد هاي ساختمانها باشد تا 

 ساختار كلي  ،بتواند تمامي خروجي هاي مورد نياز در حال حاضر و آينده را تامين نمايد. با توجه به مدل كاربري  طرح

د گرديد. از ـ و توزيع متمركز طراحي خواهHierarchicalشبكه در نظر گرفته شده براي اين پروژه به صورت 

 Fault toleranceان و همينطور عيبيابي و ـرش آسـواني و گستـوان به قابليت همخـمزاياي اين طراحي ميت

. باالي اين سيستم اشاره نمود 

 كليات و نكات كليدي طرح پيشنهادي:  )8-3-1-4
يكي از مهمترين مواردي كه در طراحي شبكه هاي كامپيوتري بايد مورد توجه قرار گيرد، تجهيزات زير بنايي و به 

عبارت ديگر بستر فيزيكي ارتباطي آن شبكه مي باشد. كارآيي، اطمينان از صحت كاركرد، امنيت و دسترس پذيري هر 

لي ـشبكه كامپيوتري بستگي تام به نحوه طراحي و اجراي تجهيزات زيربنايي آن دارد. لذا در طراحي شبكه هاي مح

 امنيت ،(Performance) يـارايـ ،ك )Reliability(نانـيل ضريب اطميـي ، تمامي عوامل از قبـانـساختم

(Security)، قابليت ضريب توسعه پذيري   ) (Expandabilityو مديريت(Management)  بايد مد نظر 

قرار گيرند. 

 از طريق يك طراحي با Availability)( و هميشه در دسترس بودن  )Reliability(ضريب اطمينان 

 حاصل مي گردد. همچنين )Expandability(پذيري و توسعهRedundancy) (درنظرگرفتن افزونگي 

 نيز جهت آمادگي براي هر گونه افزايش بار قابل انتظار، ناشي از بكارگيري )Flexibility(پذيري طرح انعطاف

ها و نرم افزارهاي مختلف، مي بايستي مورد توجه قرار گيرد. ايـن قسمت از طراحـي بر اسـاس كابل كشي معماري

 صـورت مي پذيرد و متضمن تامين نياز به پهناي باند براي كاربردهاي (Structured Cabling) يافـته ختسا

  فعلي و آتي مي باشد.
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 طرح كابلكشي (زيرساخت و كابل): )3-1-5- 8

كشي RRبا توجه به آنكه كابل كشي يك سرمايه گذاري طوالني مدت براي يك ساختمان منظور ميشود، طرح كابل

بايد گونهاي انجام شود كه حداقل نيازهاي چندين سال آينده آن سازمان را جوابگو باشد. 

 
زيرساخت در واحدها: )3-1-6- 8

در كليه واحدها بشرح جدول زير نودها توزيع ميشوند. در واحدها بتوسط لوله هاي گالوانيزه عمل توزيع مسير كابلها 

 داخلي واحدها تصميمي اتخاذ نشده است. براي عبور يك و دو كابل از Lanانجام ميشود. در حال حاضر در مورد 

استفاده ميشود.  16سايز از لوله  عددكابل3و براي  13.5لوله سايز 

- ) 4- الي 1- طبقات پاركينگ (

  13 الي 6- طبقات 
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1واحد  

 4 8 8 3 6 4 6 5 6 6 4نود 
 
  12 الي 14طبقات - 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1واحد  
 4 8 8 4 6 4 6 7 6 6 4نود 

 
  23 و 22طبقات 

.   نود درنظر گرفته ميشود24چون تعداد و محل نودها مشخص نيست فعالً براي هر طبقه 

زير ساخت در طبقات:  )3-1-7- 8

 اصلي مي رسد. براي اين منظور در حال حاضر لوله گذاري Lan واحدها نوبت به ارتباط واحدها به Lanپس از 

اختصاصي در سقف كاذب از مركز سوئيچها در واحدها و محل احتمالي ساير نودها (مانند دوربين) تا محل رك اصلي 

در همان طبقه انجام شده است. تجهيزات شبكه اي در هر طبقه در رايزر الكتريكال و كنار تاسيسات برقي و 

مخابراتي قرار مي گيرد.  

 جهت كابلهاي نوري و مسي مي باشد.  patch panelاين تجهيزات شامل يك رك ديواري و 
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 زير ساخت در كل ساختمان:  )8-3-1-9

مسير عبور فيبرنوري در كل ساختمان از طبقه سوم تا بيست و سوم از رايزر الكتريكال كه شامل كابلهاي برق، 

، آنتن مركزي است، ميباشد. همچنين مسير عبور كابل نوري از لوله هاي اختصاصي كه براي اين Voiceمخابرات، 

- (پاركينگ) محل رايزر عوض شده و در 4منظور درنظر گرفته شده است، انجام مي پذيرد.  از طبقه سوم تا طبقه 

ارتباط دو   نيز در نيم طبقه جنب اين رايزر مي باشد. همچنين در طبقه سومITكنار راه پله قرار مي گيرد و مركز 

.   رايزر بتوسط سيني كابل برقرارخواهدبود

 
كابل:  )8-3-2

 (عمودي) كابل نوري و Back boneكالً دو نوع كابل مسي و نوري در اين طرح پيشنهاد مي گردد. براي قسمت 

براي توزيع (افقي) كابل مسي استفاده مي شود.  

مزيت كابل نوري عدم نويزپذيري، ايزوالسيون الكتريكي، حفاظت و ايمني باال، كارايي مناسب، سرعت باال (حداقل 

Gig(  مي باشد. براي بخش توزيع كاال Cat6 .استفاده خواهد شد 

 1000/100/10 استفاده مي شود كه توانايي كادر سرعت Cat6اين كابل از سوئيچ هر طبقه تا واحدها كابل 

mbps ًرا دارد. اين كابل در محل نودها (واحدها و دوربينها و .....) فعال بوده مي توان كامپيوتر موردنظر را مستقيما 

به آن وصل نمود و يا در صورت نياز با وصل اين نود به سوئيچ داخلي واحد كليه نودهاي آن واحد را فعال نمود. حال 

.  بشرح كابلهاي فوق مي پردازيم

 :  Fiber Optic Cable كابل نوري)8-3-2-1

، Multi Mode ،50 micron ،Tight bufferكابل پيشنهادي از نوع مالتي مود با مشخصات ذيل ميباشد، 

Anti rodent ،6/8 core ،Universal 

 
   :Cat6 كابل)8-3-2-2

 مي باشد، با كارشناسيهاي انجام شده كابل از نوع PVC زوج رنگي به هم تابيده شده با روكش 4كابل فوق از نوع 

UTP) Unshielded Twisted Pairاز محلها مي توان از  ) مناسب ميباشدولي درصورت وجود نويزدربرخي

 نيز استفاده نمود.  SFTPنوع 
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: Patch panel  پچ پنل)8-3-3

 استفاده مي Cat6 پورت و نوع 24در ركهاي طبقات براي ارتباط نودها (واحدها و .....) به سوئيچ اصلي از پچ پنل 

 استفاده خواهد شد و مزيت اين Patch Panelشود. براي برقرار ارتباط بين پچ پنل و سوئيچ از كابلهاي آماده بنام 

امر براي فعال و غير فعال سازي نودها مي باشد كه بدون تغيير در كابل كشي اصلي  صورت مي گيرد.  

 
:  Fiber patch panel  پچ پنل نوري)8-3-3-1

براي ارتباط كابلهاي نوري به سوئيچ هر طبقه از پچ پنل نوري استفاده مي شود. ابتدا كابل نوري وارد پچ پنل گرديده 

 وصل مي گردد.  SCو به كانكتورهاي 

 كانكتورهاي 4) نياز داريم كه دو سر كابل بتوسط Core 2) به يك زوج كابل (Link 1براي وصل هر سوئيچ (

SC) وصل مي شود. براي بردن ضريب ايمني و پايداري از يك لينك اضافه redundant نيز استفاده مي شود و (

) Redundant) بعنوان (Core لينك آماده وجود دارد و تعداد رشته هاي الباقي فيبر (2در حقيقت در هر طبقه 

) صورت مي Fiber patch cordارتباطات باقي مي مانند. ارتباط سوئيچ پچ پنل نوري بتوسط كابل رابط نور (

گيرد.  

 

:  Rack  رك)8-3-4

 كليه كابلهاي نوري در رك اصلي جمع آوري شده و در پچ پنلهاي نوري پايان مي پذيرند. در اين رك ITدر مركز 

) ارتباط بين سوئيچ مركزي و Fiber patch cordسوئيچ مركزي مجموعه قرار دارد و توسط كابلهاي رابط نوري (

، Light panel اينچ عميق تجهيزات جانبي مانند 40U ،19پچ پنل انجام مي شود. اين رك از نوع ايستاده 

Blank panel ،Cable management  .و فن اضافه، سيني و ........ برخوردار مي باشد 

در طبقات با توجه به محل رايزرها و تجهيزات استفاده شده از ركهاي كوچكتر و نوع ديواري استفاده خواهد شد و در 

آن پچ پنل نوري و مسي و سوئيچ دسترسي قرار خواهد گرفت.  
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معرفي مختصر كابل كشي ساخت يافته:  )  8-3

اي از ملزومات كابل كشي شامل كابل ها، كانكتورها، پريزها، كانال ها، يك سيستم كابل كشي ساخت يافته مجموعه

هاي اتصاالت، سنسورها، ابزارهاي تست، ابزار كار و غيره مي باشد كه مطابق با يك يا چند استاندارد، ها، پنلكينگنترا

طراحي شده و بر اساس يك روش معين كه طراح سيستم ، ارتباط بين اجزاي آن، اطمينان از عملكرد صحيح آن و 

  نگهداري و مديريت آن را مشخص كرده، قابل اجرا مي باشد.

كابل كشي ساخت يافته، سيستم عصبي يك ساختمان مي باشد و هر عملي را مي توان از طريق آن كنترل كرد كه اين 

هاي تكنولوژي اطالعاتي درون ساختمان هم هست و لذا ساختمان هايي كه مجهز به اينگونه شامل تمام سيستم

 . را دارندIntelligent Buildingكابل كشي هستند، زمينه الزم به عنوان ساختمان هاي هوشمند 

 

مزاياي استفاده از كابل كشي ساخت يافته:  )  8-3-1

كشي ساخت يافته را مي توان در موارد زير خالصه كرد: عمده ترين داليل نياز به يك سيستم كابل

هاي اين بخش سهم ناچيزي از كابل كشي منشا درصد زيادي از مشكالت هر شبكه است اگر چه هزينه -

هاي شبكه را به خود اختصاص مي دهد. هزينه

كابل كشي درون و بيرون ساختمان ها به راحتي امكان پذير نيست و كابل كشي يك  تعويض يا ارتقا -

 گذاري طوالني مدت است كه بايد بتواند به چندين نسل سخت افزار و نرم افزار سرويس دهد.سرمايه

 شبكه را ساده مي كند و اين امر در كنترل ترافيك  Segmentationبنديكابل كشي ساخت يافته، قطعه -

 شبكه اثر مي گذارد.

در كابل كشي ساخت يافته جابجايي، اضافه كردن و نهايتا اعمال هر گونه تغييرات در شبكه به راحتي  -

 پذير مي گردد و اين براي سازمان هايي با جابجايي زياد، بسيار با اهميت است.امكان

در كابل كشي ساخت يافته از لحاظ جغرافيايي امكان گسترش كابل كشي در اطراف فضاي كار فراهم  -

 مي گردد.

ها جدا مي باشد و بدون وجود يك در اين سيستم هر عيب منحصر به بخش خود بوده و از بقيه قسمت -

 كابل كشي ساخت يافته، عيب يابي مشكل و پر هزينه خواهد بود.
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كابل كشي ساخت يافته از فراهم بودن نيازهاي فيزيكي الزم براي كابل و ارتباطات اطمينان مي دهد  -

  .(پارامترهايي مانند حداكثر فاصله، تداخل نويز، مسائل ايمني و غيره)

 كابل كشي ساخت يافته امكان مديريت سيستم كابل كشي و مستندسازي آن را فراهم مي آورد. -

نهايتاً در يك سيستم كابل كشي ساخت يافته، پيشنهاد مي گردد كه همه اجزا و قطعات از يك توليد كننده تهيه 

گردد و با راهنماي نصب مربوطه و توسط نصب كنندگان تائيد شده، نصب گردد. در غير اين صورت، هنگام بروز 

مشكل ، هر توليد كننده ، مشكل را به ديگري نسبت مي دهد. 

 ، هر سيستم كابل كشي ساخت يافته داراي ساختار سلسله مراتبي ISO 11801بر اساس استاندارد بين المللي

  Distributor داراي حداقل يك مركز توزيع مجموعهCampusاي كه هر مجموعه مي باشد به گونه

Campusهر ساختمان داراي حداقل يك مركز توزيع ساختمان ، Building Distributor و هر طبقه نيز

.  مي باشدFloor Distributorداراي حداقل يك مركز توزيع طبقه

ها و نيز پهناي باند مورد نظر شبكه و با عنايت به محدوديتهاي فاصله در بر اساس فواصل بين ساختمان

كالسهاي مختلف، نوع مدياي ارتباطي بين ساختمان ها تعيين مي گردد. 

كه تا حد امكان فواصل به حداقل كاهش  لذا جهت دسترسي به پهناي باند باالتر، طراحي بايد به صورتي باشد

 يابد.

 

 در شبكه  Activeطراحي تجهيزات )  8-4

با توجه به اينكه برج  يك ساختمان اداري، تجاري و بعضاً مسكوني مي باشد، از اينرو كاربري هاي واحد هاي 

مختلف، متفاوت و به طبع تعداد نودهاي موجود در شبكه هر واحد بر اساس كاربري واحد متفاوت مي باشد، با توجه 

به درنظر گرفتن شدن بستر فيزيكي در واحد و وجود لوله هايي كه كابلهاي شكبه را در خود جاي دهند، امكان اجراي 

شبكه  كامپيوتري در واحدها سهل مي باشد.  

تجهيزات پيشنهادي شبكه در گستره پروژه شامل تجهيزات ارتباطي واحدها به يكديگر و به سرويس دهنده ها و 

 ها مي باشد و تجهيزات شرايط اتصال كامپيوترهاي موجود BMS Data pointدوربينهاي موجود در ساختمان و 

 در هر واحد بر طبق نظر كارفرما، بر عهده صاحبان واحد خواهد Activeدر هر واحد را فراهم نكرده و برقراري بستر 

بود. اين تصميم با توجه به برقراري بستر فيزيكي شبكه توسط كارفرما، بسيار منطقي بوده و صاحبان واحدها با توجه 
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به نيازهاي خود شبكه واحد خويش را راه اندازي مي نمايند با برقراري اين طرح صاحبان هر واحد ميتوانند عالوه بر 

استفاده از امكانات موجود در هر واحد، شبكه موجود را گسترش داده و يا واحد خود را به تجهيزات بيسيم مجهز 

نمايند.  

 در شبكههاي محلي امروزي پيش بيني مي شود ه Wireless LANبا توجه به محبوبيت استفاده از تكنولوژيهاي 

شبكه هاي بي سيم در تلفيق با شبكه اصلي ساختمان در واحدهاي موجود بسيار محبوب شده و مورد استفاده قرار 

گيرد.  

 
 

شبكه طراحي شده به كاربران اجازه داده كه عالوه بر امكان استفاده از شبكه كلي ساختمان شبكه هاي محلي خود را 

با توجه به نياز و ساليق طراحي و استفاده كنند. با توجه به توضيحات ارائه شده شبكه ساختمان به واحد يك ارتباط 

100mbps 100 با شبكه اصلي اختصاص داده كه با درنظر گرفتن قابليتهاي كابلها تاmbps  .قابل گسترش است 

 نود تجاوز نكرد. و قرار گيري 24 از BMSبا بررسيهاي انجام شده تعداد واحدها هر طبقه بهمراه دوربينها و اجزاي 

 پورت براي هر طبقه مناسب مي باشد. طراح تجهيزات بگونه اي كه در هر طبقه يك 24يك سوئيچ شبكه اي 

 و دو پورت فيبرنوري مي باشد قرار گرفته و ارتباط اين mbps 10/100 پورت 24 پورت كه داراي 24سوئيچ 
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) تامين Core طبقه) قرار دارند از طريق فيبرنوري و توسط يك سوئيچ مركزي (28سوئيچها كه در طبقات مختلف (

خواهد شد سوئيچ مركزي بصورت مدوالر و با قابليت گسترش درنظر گرفته مي شود.  

) نيز در كنار Servers) بوده و سرويس دهنده ها (IT Roomمحل قرارگيري سوئيچ مركزي در اتاق اصلي (

سوئيچ مركزي و متصل به همان سوئيچ خواهند بود كه اين طراحي مطابق متدهاي استاندارد طراحي و ارائه كننده 

 داراي Coreبهترين سطح دسترسي به اطالعات در شبكه مي باشد، شبكه ساختمان در رده دسترسي و همچنين 

سرعت مناسب، قابليت گسترش و قابليت حمل ديتا، صورت و ويدئو مي باشد. همچنين انتخاب تجهيزات بگونه اي 

 QoS) Quality ofاست كه عالوه بر قابليتهاي امنيتي داراي قابليت هاي مانيتورينگ، مديريت پهناي باند و 

Service  .مي باشد (

الزم به ذكر است در صورت درخواست كارفرما مبتني بر ارائه سرويس گيگابيت براي هر واحد تيم طراحي قادر به 

 100ارائه راه حل بوده و بستر شبكه توانايي ارائه اين سرويس را داراست، اما با توجه به سرعت مناسب شكبه هاي 

mbps و هزينه بسيار باالي شكبه هاي GIG  .ارائه راه حل مقرون به صرفه و كاربردي به نظر نميآيد 

 
 

8 
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  ارتباط اينترنت: طراحي )  5-

بدليل وجود گسترده وسيع   دنياي امروز مي باشد تمام مشاغل و اقشار اجتماعدرترين نيازها ارتباط با اينترنت از بديهي

تجاري اطالعاتي در اينترنت نيازمند يك ارتباط سريع، امن و مطمئن به اينترنت مي باشند. اين نياز در مجموعه هاي 

 بديهي مي باشد. و مسكوني

 پايين باشد Down Timeطراحي ارتباط با اينترنت بايد بگونه اي باشد كه داراي ضريب اطمينان باال بوده و داراي 

 Intrusion و Monitoringهمچنين مي بايست امن باشد بدين معني كه بر روي گلوگاه ارتباطي مكانيسم هاي 

Detection  و Quality of service وجود داشته باشد كه از حمالت احتمالي كاربران مزاحم خارجي، 

همچنين ورود ويروسها جلوگيري كند. نحوه همبندي و اتصال تجهيزات نيز بسيار پر اهميت بوده و مي بايست بگونه

اي باشد كه بهترين كيفيت و دسترسي را براي كاربران بوجود آورد. 

 دارد. زيرا، وجود Acceleration و Cachingاز طرفي ديگر مجموعه نياز به نصب و راهاندازي سرويسهاي 

Caching Serviceسرعت دسترسي كاربران به بر ي باند ا در مجموعه عالوه بر صرفه جويي بسزا در پهن

 و Caching خواهد شد در زمينه ارائه سخت افزار تأثير بسزايي، localصفحات بدليل ارائه شدن صفحات از سرور 

يا راه حلهاي نرم افزاري راه حلهاي بسيار متفاوتي در بازار موجود مي باشد كه از ميان آنها بهترين مورد و مناسبترين 

 انتخاب شده است كه جوابگوي نيازهاي مجموعه مي باشد وجود مكانيسم هاي امنيتي، فيلترينگ؛ مجتمع براي 

Antivirus ، Front Caching ، Streaming و ... باعث خواهد شد كه سخت افزار پيشنهادي بسيار كارا در 

 كه تمامي ترافيك اينترنت از مي گرددسختافزار فايروال پيشنهاد   در زمينه امنسازي ارتباط يكعدد.شبكه عمل نمايد

    اينترنت سوي  از   احتمالي حمالت   از  و  دارد  وجود  دستگاه  روي   بر   كه  ميان اين دستگاه عبور خواهد كرد

  الگوريتمهايهاي با استفاده 

 Detecting System IDS)  (Intrusion به داخل مجموعه جلوگيري مي كند همچنين امكانContent 

Filtering .بر روي دستگاه وجود دارد 

 ارتباط تجهيزات سيستم ارتباط اينترنت بعنوان يك ماژول كامالً جداگانه در طراحي بررسي و ارائه شده است از اينرو 

  Remote Accessاينترنت يك روتر كامالً جداگانه بوده كه هيچ سرويس ديگري مانند 

 بر روي آن وجود نخواهد داشت، و تنها سرويس موجود بر روي آن عالوه بر Intersites connectingو يا 

 خواهد بود كه مي توان، با استفاده از آنها دسترسيها IOS Firewall، مكانيسم هاي Routingبرقراري ارتباط و 
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 كه براي مجموعه اينترنت در نظر گرفته  (Ethernet) را بر اساس قوانين وضع شده محدود نمود. سوئيچ اترنتي

 مي باشد كه با بهرهگيري از آن امنيت سيستم و همچنين توزيع ترافيكي كامالً به دست VLANشده داراي قابليت 

 راهبران شبكه خواهد بود.

 و يا تلفيق ارتباط Leasedراه حل ارتباطي به شبكه اينترنت مي تواند استفاده از ارتباط ماهواره اي دوطرفه، خطوط 

Leased و ماهواره باشد كه در صورت نياز به سرويس فوق در مستند جداگانه هاي راه حلهاي موجود بررسي خواهد 

شد و از ميان آنها بهترين راه حل براي اتصال مشخص خواهد گرديد.  

 

 (Caching) بهينه سازي پهناي باند  )8-5-1

 به ساكنين بسيار باال و با توجه به وجود دسترسي براي اكثر يك مجتمع ساختمانيميزان استفاده از شبكه جهاني در 

پر سرعت مخابراتي و يا از طريق نصب  توسط يك خط مجتمعاينترنت روز به روز افزايش مي يابد، ارتباط اينترنت 

 لينك پر سرعت بوده ولي حجم استفاده با توجه به اينكه  خواهد شد. تامين تجهيزات ماهواره اي در محل مجتمع

سرعت دسترسي براي هر كاربر بسيار پايين خواهد ، كاربران به قدري است كه بجز استفاده از متدهاي بهينه سازي 

 عالوه بر صرفهجويي در پهناي باند سرعت ارائه كردن صفحات درخواسي Cachingآمد. بهرهگيري از تكنولوژي 

 كه نزديك به كاربر مي باشد تأمين Localبه كاربران را زياد مي كند زيرا صفحات بجاي اينترنت از سمت سرور 

 Cache سخت افزار قدرتمند و يك نقطه در شبكه اجرا خواهد شد يك در Cachingمي شود. مكانيسم هاي 

Server كه طراحي اين سخت افزار كامالً براي مكانيسم هاي  Caching مي باشد و اين BOX در بخش انتهايي 

   ، اين وظيفه را بر عهده دارد.شبكه و نزديك ترين نقطه به اينترنت نصب خواهد شد

  Pipeliningو وجود مكانيسم هاي پيشرفته تر مانند Cache Server مربوط به با توجه به قدرتمند بودن باكس 

  در شبكه به عهده اين سخت افزار مي باشد.Caching و ... در اين سخت افزار بار اصلي  Front Cachingو 

 گسترش آينده   )8-5-2

توسط مجموعههاي مختلف اينترنتي سرويسهاي  ولوژي و به كارگيري نرم افزارها وـريع تكنـه به پيشرفت سـبا توج

 امكاناي باشد كه وابسته لزوم اتصال نقاط ديگر به شبكه با سرعتهاي باالتر طراحي شبكه مي بايست به گونه

كردن مدولهاي جديد به آن امكان پذير باشد. بدين منظور كليت شبكه بر اساس استانداردهاي تثبيت گسترش و اضافه

براحتي به مجموعه طراحي  ي كه پروتكلهاي استاندارد شده را پشتيباني مي كننديشده مي باشد و اضافه كردن ماژولها
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گي براي نقاط حساس از جمله يشر سرعت و همپشده امكان پذير مي باشد. بعنوان مثال به منظور برقراري ارتباط 

 استفاده نمود كه ايجاد چنان بستري در فاز يك طراحي به ADSL مي توان از ارتباطات پر سرعت واحدهاي تجاري

صرفه نبوده و نياز نرم افزاري آن احساس نمي شود اما در صورت بوجود آمدن نياز پر سرعت مي توان با اخذ مجوزهاي 

 قادر به ADSL ارائه كرد كه كاربران با سرعت زيادواحد بر روي شماره تلفنهاي آن ADSLالزم سرويسهاي 

 .  مي باشنداستفاده از اطالعات

 

  معرفي تجهيزات پيشنهادي )8-5-3

 :  (Router) -روتر1

 براي اتصال كاربران  Dial Upبمنظور اتصال شبكه به اينترنت و شبكه هاي ديگر و همچنين بوجود آوردن بستر ارتباط 

به شبكه مي بايست از روتر مناسب كه داراي درگاههاي مختلف مي باشد استفاده نمود . 

وظيفه اساسي روتر، مسيريابي و ارسال اطالعات بر روي لينكهاي مختلفي كه با پروتكلهاي متفاوت به روتر متصل 

مي باشند، است . اين مسيريابي توسط الگوريتمها مسيريابي كه به دو رده ديناميك و استاتيك تقسيم مي شوند، 

صورت مي گيرد و تفاوت روترهاي موجود در ميزان قدرت مسيريابي سريع و همچنين پروتكل ها و استانداردهاي در 

قابل پشتيباني توسط دستگاه مي باشد. روترها به دو دسته مدوالر و  گاهها و همچنين پروتكلهاي متفاوت مسير يابي 

غير مدوالر تقسيم مي شوند كه با توجه به وجود پروتكلهاي ارتباطاتي بسيار گسترده استفاده از روترهاي مدوالر بسيار 

مورد توجه قرار گرفته و كاربران با خريداري يك شاسي بر اساس توپولوژي  و لينكهاي شبكه خود، مدولهاي مناسب 

را انتخاب كرده و چيدمان خاص سخت افزاري روتر خود را مشخص مي نمايند . از آنجائيكه تمام  ارتباطات و 

اطالعات از روتر عبور خواهد كرد انتخاب يك سخت افزار مناسب بسيار حساس بوده و همچنين قابليت هاي 

 بسيار پر اهميت مي باشد . بعنوان مثال اجراي  Configurationنرم افزاري موجود بر روي روتر و امكانات خاص 

 بر روي روترها كه از قابليت هاي نرم افزاري خاص مي باشد از سرويسهاي اساسي و الزم در  QoSمكانيسم هاي 

شبكه هاي امروزي است نكته اساسي ديگر وجود نرم افزار خاص طراحي شده براي انجام عمليات مسير يابي در 

دستگاه مي باشد كه سرعت مسيريابي را به حد اكثر رسانده و الگوريتمهاي مسير يابي گوناگون موجود را پشتيباني 

نمايد. 
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2-Cache : 

دسترسي سريع و قابل اطمينان به اينترنت از بديهي ترين نيازهاي سازمانها و مجموعه ها درعصر كنوني مي باشد به 

 از نيازهاي ابتدايي مجموعه هايي كه خواستار ارتباط سريع و Cacheهمين منظور تجهيزاتي از جمله فايروال و 

 سرور با توجه به شرايط دسترسي به اينترنت درايران Cacheمناسب با اينترنت مي باشند، است. مزايا و قابليتهاي 

جمله مزاياي نصب  بديهي تر مي باشد. از بسيار برجسته تر و اساسي تر بوده و نياز به نصب آن حساس تر و

Cache سرور كه در ايران بسيار مورد توجه قرار مي گيرد صرفه جويي در پهناي باند اينترنت مي باشد كه با توجه به 

گران بودن پهناي باند در ايران اين امر صرفه اقتصادي بسزايي در مجموعه ها و سرويس دهنده هاي اينترنت دارد. 

اين صرفه جويي در پهناي باند بدليل وجود درخواستهاي تكراري از سمت كاربران از صفحات اينترنت مي باشد كه 

 سرور در اين زمينه ارائه صفحات و اطالعاتي كه يكبار از اينترنت درخواست و ذخيره شده است، به Cacheوظيفه 

كاربر مي باشد.  

بحث دوم كه كمتر مورد توجه مي باشد سرعت دسترسي به اطالعات مي باشد. در دنياي كنوني و با وجود لينكهاي 

سريع اينترنت انتظار براي رسيدن صفحات امري غيرقابل قبول مي باشد. بحث وجود فاصله زماني رسيدن صفحات از 

سرورهاي اينترنت به كاربر با زياد كردن پهناي باند دسترسي قابل حلي نمي باشد. هر چند كه در صورت كم بودن 

پهناي باند اين تأخير بيشتر خواهد شد اما در بهترين حالت بدليل دور بودن فيزيك سرورهاي اينترنت از كاربر تأخير 

قابل مالحظه اي وجود خواهد داشت كه مخصوصا در ايران بدليل بهره گيري از ارتباط ماهواره اي براي اتصال به 

 Cache بدليل ارائه شدن بخش اعظم اطالعات از Cacheاينترنت اين تأخير قابل توجه مي باشد. با بهره گيري از 

سرور كه در محل خود شبكه قرا ر دارد اين تأخير زماني به حداقل رسيده و اطالعات دركمتر از چند ميلي ثانيه به 

 الزم به ذكر است كه همانطور كه Cacheدرخواست كننده خواهد رسيد. با توجه به خصوصيات ذكر شده در زمينه 

 خوب مي تواند در شبكه بسيار كارا باشد يك دستگاه ناكارا نيز مي تواند مشكالت بسيار زيادي در شبكه Cacheيك 

ايجاد كند و نه تنها كيفيت دسترسي را باال نبرد بلكه با كند كردن كل ارتباط و يا ارسال اطالعات قديمي به كاربران و 

يا قطع ارتباط وب كاربران كل دسترسي را محدود و مشكل زا نمايد. از اينرو انتخاب يك دستگاه مناسب كه داراي 

 شده باشد بسيار حساس Optimizedقابليت هاي سخت افزاري مطمئن و همچنين نرم افزار بسيار هوشمند و 

مي باشد. 

 : (Firewall) - فايروال3
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مسا ئل بوده و مي توان مبحث امنيت را از مهمترين  در دنياي كنوني امنيت شبكه هاي كامپيوتري از پراهميت ترين

دغدغه سرمايه گذاران و مديران مجموعه هايي كه به نوعي از ارتباطات شبكه و كامپيوتري استفاده مي كنند نام برد.  

بحث امنيت شبكه در مجموعه هايي كه بنحوي به اينترنت و يا ديگر شبكه هاي خارجي متصل مي باشند حساستر و 

پراهميت تر مي باشد و طراحي يك شبكه امن با وجود اتصال اينترنت حرفه اي تر و دشوارتر مي شود. امنيت شبكه در 

رده هاي مختلفي قابل اعمال مي باشد بعنوان مثال مي توان امن سازي يك شبكه را در رده هاي زير بررسي نمود. 

I.  امنيت فيزيكي تجهيزات 

II.  امنيت سرورها وData Center 

III. امنيت ايستگاه هاي كاري 

IV.  امنيت ارتباط اينترنت 

- امنيت ارتباطات داخلي و دسترسي كاربران داخل و ... 5

كه مكانيسم هاي مختلفي بمنظور برقراري امنيت در اين رده ها موجود مي باشد. فايروال بعنوان مهمترين جزء 

سيستم امنيتي شبكه از اهميت خاص برخوردار بوده و با انتخاب مناسب سخت افزار و تنظيم دقيق و حرفه اي نرم افزار 

مي توان امنيت را در حد بسيار مطلوبي ايجاد و تضمين نمود. در ميان فايروالهاي موجود مي توان از راه حلهاي 

نرم افزاري و سخت افزاري متفاوت موجود استفاده نمود كه راه  حل هاي سخت افزاري عموما كاراتر و بهتر مي باشند 

 Optimizedزيرا بدون در نظر گرفتن قابليتهاي نرم افزاري، در فايروالهاي سخت افزاري اجرا، سخت افزاري كامال 

شده و تست شده هستند و كل سخت افزار دارا قابليت دسترسي و قدرت باال مي باشد كه اين امر باعث مي شود كه 

نرم افزار اجرايي بر روي بستر سخت افزاري با كمترين ميزان مشكلي كار كرده و سرويس دهي كند. فايروالهاي موجود 

داراي قابليت هاي گوناگون بوده كه تنظيم موارد نرم افزاري منوط به موقعيت قرارگيري فايروال در شبكه وچيدمان 

 ها و مقررات اعمال شده از سوي راهبران مجموعه مي باشد.  Policyتجهيزات و همچنين مربوط به 

مي توان  بعنوان مثال بمنظور محافظت از اطالعات خاص و مهم و همچنين بانكهاي اطالعاتي موجود در سرورها

مناطق امنيتي خاص در شبكه كه در آنها دسترسيها هم از داخل و هم از خارج كنترل مي شود، بوجود آورد كه به 

 ناميده مي شود. با ايجاد چنين مناطقي مي توان دسترسي به اطالعات را با اعمال مكانيسم هاي DMZاصطالح 

تشخيص هويت محدود و كنترل نمود. همچنين در زمينه ارتباط اينترنت كه شبكه با دنياي  خارجي درتماس مستقيم 

قرار مي گيرد.  
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احراز مكانيسم هاي كنترل دسترسي و همچنين جلوگيري از حمالت بسيار اساسي و الزم مي باشد.  

 IDS (Intrusion Detectionفايروالهاي موجود داراي سيستم هاي تشخيص هوشمند استفاده ناصحيح و نفوذ

System)  مي باشند كه با بهره از مكانيسم ها و الگوريتمهاي هوشمند رياضي و آماري موجود مي توان نفوذ گران 

را تشخيص و ارتباط ايشان را محدود و يا قطع نمود. همچنين فايروالها در دنياي جديد مي بايست داراي بانك 

 و همچنين الگوريتمهاي هوشمند تشخيص حمله (Common attacks)اطالعاتي ازروشهاي حمله معمول 

باشند كه در صورت وجود حمالت هكرها و كاربران ناخواسته بتوانند دسترسي ايشان را محدود و يا با ارائه گزارش به 

راهبران شبكه امكانات مقابله با ايشان را فراهم نمايند. از طرف ديگر با توجه به اين اصل كه اكثر حمالت به 

اطالعات مهم و منابع اصلي هر مجموعه از داخل مجموعه صورت مي گيرد مكانيسم هايي كه دسترسيهاي داخلي را 

بررسي و فيلتر كند نيز از ملزومات تنظيم دستگاه مي باشد. مطلب مهم ديگر كارايي دستگاه مي باشد كه بسيار مهم 

بوده و با توجه به اينكه تمام ارتباطات شبكه از كانال فايروال عبور خواهد كرد در صورت بروز هر مشكل در فايروال 

تمام ارتباطات قطع و كل شبكه مشكل دار خواهد شد. با توجه به وجود امكانات رمزنگاري و بوجود آوردن ارتباطات 

امن و رمزنگاري شده مي توان از فايروال بعنوان جزئي كه ارتباطات كدگذاري شده و امن ايجاد مي كند استفاده نمود. 

و همچنين براي احراز هويت كاربران، از فايروال استفاده نمود كه از هر نظر امنيت ارتباطات را تعيين نمود.  

 

6-3 VoIP , IP telephony  (انتقال صوت بر بستر شبكه)

در دهه اخيرتغييرات سريعي در نحوه ارتباط افراد و سازمانها بوجود آمده است.خيلي از اين تغييرات ناشي از رشد سريع 

 بوده است.در بحبوحه رشد اين تكنولوژي راه حلهاي IPو انفجاري اينترنت و برنامه هاي كاربردي مبتني بر پروتكل 

 ميبرند.با ازدياد تقاضاهاي كاربران سازمانهاي بزرگ IPمربوط به ترافيك صوت و داده بيشترين استفاده را از مزاياي 

 تجاري را سس تكنولوژي مهمي است كه بيشترين عملياتIP telephonyبراي دسترسي بيشتر به امكانات مختلف 

پشتيباني ميكند. مديران فني و بازرگاني فراگيري نحوه استفاده و مديريت سيستمهاي صوتي- داده اي را بسيار 

سودمند و ضروري ميدانند.  

در سازمانهاي خود ميباشند اكثريت سازمانها  IP telephony در حال ايجاد ITدر حاليكه بسياري از متخصصين 

د اين ـ درص12كه توسط يك شركت مشخص ارائه شده استفاده ميكنند. PBX درصد) هنوز از امكانات 54(

 درصد عنوان كرده اند كه ارتقاء 44 را ندارند و IP telephonyسازمانها معتقدند كه توانايي ايجاد سيستمهاي 
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 در IP telephonyاده از ـفـسيستمهاي موجود به سيستمهاي متوسط و سطح باال الزمه ايجاد امكان است

 درصد 48 بي بهره هستند IP telephonyاي ـزايـوز از مـايي كه هنـاست.از ميان سازمانهـهـاي آنـهـازمانـس

 درصد ديگر تا اواسط سال بعد به استفاده از اين 25تصميم دارند كه تا پايان سال جاري ميالدي آنرا ايجاد نمايند و 

تكنولوژي خواهند پرداخت. 

ان ـت اطمينـدو مورد از مهمترين و بحراني ترين مالحظات در مورد ارتباطات صوتي/مخابراتي سازمانهاي بزرگ قابلي

 قابليت IP telephonyرويس ـم يك سـار مهـخصه بسيـ مش3د) است.ـ درص30يفيت (ـد) و كـ درص70(

اطمينان در تكنولوژيهاي صوتي با كيفيت باال,انعطاف پذيري در انجام تنظيمها و خدمات و وجود تكنولوژيهاي شبكه 

 در حال تاخت و تاز بسوي زيرساختهاي ارتباطي IP telephonyاي مطمئن و با كيفيت است. بدون شك 

سازمانهاي بزرگ است در حاليكه بسياري از مديران فني و بازرگاني شايد هنوز از تنوع راه حلهاي تركيبي صوت و 

داده كه ميتواند تمام نيازهاي ارتباطي آنها را جوابگو باشد آگاه نباشند. 

پيشرفتهاي حاصل شده در زمينه تكنولوژيهاي تركيبي صوت و داده كه از مزاياي اينترنت استفاده ميكنند به سرعت 

در حال ايجاد تغيير در روشهاي تجاري و ارتباطي مشتريان با فروشندگان ميباشد. مديران فني و بازرگاني بر اين باور 

هستند كه اين تكنولوژيها ريشه همه تغييرات اساسي در خدمات صوتي و داده اي سازمانهاي آنهاست.تكنولوژيهاي 

VoIP و IP telephony در حال رشد از نظر مقبوليت و اهميت هستند.جهت آگاهي از وضعيت تكنولوژي IP 

telephony توجه شما را به نتايج يك نظرسنجي كه توسط TechRepublic تا 2002 اكتبر 17 در تاريخ 

 انجام شده ودر آن Web-based بعمل آمده است جلب ميكنم.اين نظر سنجي از بصورت  2002 نوامبر 19

 نفر به آن پاسخ داده اند.آمار ارائه شده از ميان پاسخ دهندگاني كه شرايط ذيل 1166 پرسش مطرح شده بود و 14

را داشته اند حاصل شده است: 

  كارمند يا بيشتر)500سازمان آنها متوسط يا بزرگ باشد( •

  يا مخابرات باشد.ITشغل آنها مديريت  •

پاسخ دهندگان بر اساس نوع فعاليت سازمان آنها مطابق جدول زير ميباشند. 
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در اين قسمت به بررسي وضعيت استفاده از تكنولوژيهاي موجود صوت/داده ميپردازيم.همچنين نظر پاسخ دهندگان 

در مورد قابليت شبكه آنها در مورد امكان استفاده همزمان صوت و داده در آن آمده است.سئوالهاي مطرح شده و 

پاسخها به اين ترتيب بودند: 

a(  چند درصد از اماكن مربوط به سازمان شما از تكنولوژيIP telephony استفاده ميكنند؟ 
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  درصد  از  اماكن خود سيستم  20 درصد)  از   پاسخ دهندگان  در  35  (3/1اين   حالت  بيشتر   از   در 

IPTelephony درصد از 100 تا 81 درصد ازعان داشته اند كه 26 را نصب نموده اند و اين در حاليست كه 

 نموده اند. ديگر پاسخ دهندگان نيز يا اين سيستم را راه اندازي IP Telephonyاماكن خود را مجهز به سيستم 

 15 درصد از اماكن تجاري خود را به اين سيستم مجهز نموده اند (40 تا 21 درصد) و يا اينكه به تازگي 5ننموده (

 درصد)

 

b( از چه تكنولوژيهايي در حال حاضر استفاده ميكنيد؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي تماسهاي تلفني خود PBX اعالم داشته اند كه از تكنولوژي IT درصد) از متخصصان 54بيش از نيمي از (

 استفاده مي IPTelephony درصد از پاسخ دهندگان از تكنولوژي  16استفاده مي نمايند. در حال حاضر فقط 

 كه از آنها كمترين استفاده شده است مي توان به مواردي مثل سيستم Voiceنمايند و از ميان تكنولوژيهاي 

 درصد)، تلفنهاي نرم افزاري تعبيه شده در Interactive voice response)  2 يا IVRپاسخگوئي 

 درصد) اشاره 5 (Automation call Distributer درصد)، سيستم توزيع اتوماتيك تماسها يا 4كامپيوترها (

نمود. در ميان ديگر تكنولوژيهايي كه در حال حاضر نصب و راه اندازي شده اند مي توان به تكنولوژي تركيبي 

PBX/IP Telephony ، ISDN centrix.اشاره نمود  
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c( وط به سرويسهاي مخابراتي راه دور خود را از چند محصول مختلف انتخاب كردهايد؟ـزات مربـتجهي 

 

 درصد) به اين نظرخواهي، محصوالت خود را فقط از يك كمپاني سازنده اين 63اكثريت ارگانهاي پاسخ دهنده (

 كمپاني 2 همزمان از محصوالت IT درصد از متخصصان 30نوع تجهيزات تهيه نموده اند و نزديك به 

متفاوت در سيستم هاي تلفني راه دور خود استفاده نموده اند. تعداد كمي از پاسخ دهندگان نيز ابراز داشته اند كه 

  درصد) و استفاده نموده اند.6 كمپاني (3 درصد) و يا بيشتر از 4 كمپاني (3در سيستم خود از محصوالت 

d(  توانايي شبكه موجود مخابراتي خود را در ايجاد سرويسهايIP telephonyچگونه ارزيابي ميكنيد؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 IPم ـدازي سيستـب و راه انـراي نصـه اند كه بـدگان ابراز داشتـ درصد از پاسخ دهن44زديك به ـن

Telephony .درصد از پاسخ 15 در محوطه كاري خود نياز به يك ارتقاء و جايگزيني متوسطي دارند 

 درصد اعالم نمودهاند 13دهندگان ابراز كرده اند كه براي اين منظور به كمترين ميزان ارتقاء نياز دارند و فقط 
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 درصد 12 در محل خود به هيچ نوع ارتقائي نياز ندارند و نزديك به IP Telephonyكه براي ارائه سيستم 

 در بستر موجود خود نيستند. IPTelephonyنيز اذعان داشته اند كه در حال حاضر قادر به راه اندازي سيستم 

e(  استراتژي فعلي شما در زمينهIP telephonyچيست؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از طريق يك بستر Data و Voiceداده ها به خوبي بيانگر رويكرد نهادها به سوي نصب و راه اندازي تكنولوژي 

ب و راه ـ درصد) در حال ارزيابي نيازهاي خود براي نص32 پاسخ دهندگان (3/1مشترك هستند.  نزديك به 

 را IP Telephony درصد از پاسخ دهندگان سيستم 16اً ـ هستند و تقريبIP Telephonyم ـدازي سيستـان

  15 درصد ديگر در حال نصب و راه اندازي اين سيستم مي باشند. در حدود 13در ارگان خود راه اندازي نموده اند و 

  ارگان خود به سر مي برند.IP Telephonyدرصد نيز در حال حاضر در مراحل طراحي سيستم 

f(  چگونه تكنولوژيIP telephonyرا ايجاد كرده و يا تصميم به ايجاد داريد؟  
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 را در ارگان خود به IP Telephony درصد از پاسخ دهندگان اعالم نموده اند كه سيستم 50در اين قسمت، 

 درصد اعالم داشته اند كه اين سيستم را به صورت دپارتماني در 13صورت محل به محل راه اندازي نموده اند و نيز 

 درصد اعالم نموده اند كه اين سيستم را در ابتدا در سايتهاي جديد 7ارگان خود راه اندازي نموده اند از طرف ديگر 

 درصد ديگر اعالم كرده اند كه 2ارگان خود نصب خواهد نمود و سپس آنرا به قسمتهاي ديگر تعميم خواهند داد و 

 درصد از پاسخ دهندگان نيز اعالم داشته 25اين سيستم را فقط در قسمتهاي جديد ارگان خود راه اندازي نموده اند. 

 .اند كه اين سيستم را  از همان ابتدا در كليه كمپاني خود راه اندازي نموده اند

  هستند؟    IP telephonyچه كاربردهايي در اولويت اول شما براي قرار گرفتن روي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد) اعالم داشتهاند كه هدف اوليه آنها از راه اندازي اين سيستم 83اكثريت پاسخ دهندگان (

 درصد ابراز 50مرتفع نمودن نياز آنها مبتني بر تماسهاي داخلي ارگانشان بوده است و در ادامه 

داشته اند كه عالوه بر نيازهاي ارتباطات داخلي موجود در ارگان خود از اين سيستم براي 

 درصد از پاسخ دهندگان هدف از 26ارتباطات خارج از ارگان خود نيز استفاده مي نمايند و فقط 

 راه اندازي اين سيستم را به منظور برقراري تماسهاي تلفني بين المللي خود ، اعالم داشته اند.

g( از محصول چه شركتي استفاده ميكنيد و يا تصميم به استفاده داريد؟ 
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 IPايـهـرويسـاده از سـال استفـ در حITن ـخصصيـد از متـ درص18د كه ـر هستنـن امـده ايـاندهنـا نشـدادهه

Telephony كمپاني AT&T درصد از محصوالت كمپاني 13 و به همراه آن Cisco systems  استفاده مي

 World com و Verzion ، Qwestنمايند. همچنين پاسخ دهندگان به ميزان مساوي از محصوالت شركت 

 درصد از اين افراد به طور همزمان از بستر كابلي و بي سيم براي 5 درصد) استفاده مي نمايند. نزديك به 3(هر كدام 

 Avaya  ،Nortel درصد از پاسخ دهندگان نيز از محصوالت 3ارتباطات تلفني استفاده مي نمايند. نزديك به 

 و Shoreline ، Tenovisاستفاده مي نمايند و از ميان ديگر كمپانيها مي توان به محصوالت شركت هاي 

Mitel.اشاره نمود  

h(  سيستمIP telephonyدر سازمان شما چگونه مديريت ميشود؟  
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 IPنزديك به نيمي از پاسخ دهندگان اشاره به اين موضوع دارند كه مديريت سيستم 

Telephony آنها از همان بدو در درون خود ارگان صورت خواهد پذيرفت، اما در اين ميان از 

 درصد بعدي 41 درصد) . 46پشتيباني شركت ارائه دهنده سرويس نيز برخوردار خواهند بود (

 به طور كامل توسط منابع دروني مديريت مي IP Telephonyنيز اعالم نموده اند كه سيستم 

 آنها بيشتر توسط IP Telephonyگردند. مقدار كمي نيز اشاره نموده اند كه مديريت سيستم 

شركت ارائه دهنده سرويس ارائه مي گردد و كمي از آن توسط منابع دروني پشتيباني مي گردد و 

 درصد اعالم كرده اند كه مديريت سيستمهايشان به طور كامل توسط شركت ارائه دهنده 4فقط 

 سرويس انجام مي پذيرد.

 

i(  كداميك از خدمات IP telephony در سازمان شما ايجاد شده و يا تصميم به ايجاد آن داريد؟  

 

 

 

 

 

·  Call 

management (60 percent of responses) 
· Unified messaging (53 percent of responses) 

· PBX extension (47 percent of responses) 

· IP-enabled call centers (44 percent responses). 

 

j(  از چه نوعCPE  براي اتصال IP telephony  WAN استفاده ميكنيد يا خواهيد كرد؟ 
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)، كه در حيطه جغرافيائي شما قرار مي گيرد، براي دسترسي به ارتباطات بين المللي و CPEپر كاربردترين دستگاه (

 درصد) نوع 53 تعبيه شده در آن مي باشد. (Voice به همراه يك كارت IP router يك WANهمچنين 

 درصد) دستگاههاي تلفن مركزي مي باشند كه قابليت پشتيباني از 25بعدي كه در مكان دوم قرار مي گيرد (

ه ـه شبكـا را بـي شمـي فعلـنـه تلفـكـريق شبـن طـد و از ايـي نماينـاني مـيبـ را پشتIPه به ـوطـاي مربـارتهـك

IP Telephony.متصل مي گرداند  

k(  اگر هنوز از IP telephonyاستفاده نميكنيد چه زماني تصميم به ايجاد آن داريد؟  

 

 

 

 

 

 

پاسخ  تقريباً نيمي از 

درصد) كه  48دهندگان (

) 2002 را پياده سازي ننموده اند قصد دارند تا اين سيستم را تا پايان سال جاري (IP Telephonyهنوز سيستم 
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 2003 درصد) انتظار مي رود تا اين سيستم تا نيمه سال 27 ايشان نيز (4/1پياده سازي نمايند و همچنين بيش از 

 درصد پاسخ دهندگان كه 9 به اين هدف خواهند رسيد. از 2003 درصد ديگر تا اواخر سال 15اجرا نمايند و 

 2004 درصد از آنها قصد راه اندازي آنرا تا نيمه سال 6را پياده سازي ننموده اند،  IP Telephonyسيستم 

 درصد) پياده سازي 2، همچنين تعداد كمي از پاسخ دهندگان (2004 درصد بعدي تا آخر سال 3خواهند داشت و 

  موكول نمودهاند.2004اين سيستم را به زماني فراتر از سال 

l(   به نظر شما مهمترين مالحظات مربوط به ايجاد ارتباطات صوتي مخابراتي كدامها هستند؟   

 

 كه به اين نظرخواهي پاسخ داده اند فاكتور قابل اطمينان بودن اين IT درصد از مديران تجاري و 80نزديك به 

 30سرويس را جزء مهمترين مالحظات خود براي ارتباط صدايي و سيستمهاي تلفني جامع دانسته اند.  همچنين 

درصد از افراد نيز فاكتور كيفيت بر حسب بر فاصله را در اين سيستمها مدنظر قرار داده اند از ديگر مالحظات 

 در اين نظر خواهي به آنها اشاره شده است مي توان به فاكورهاي مثل IP Telephonyمهمي كه درباره سيستم 

كابرد آسان براي كاربر و همچنني مقرون به صرفه بودن اين سيستم اشاره نمود. 

m(  به نظر شما مهمترين ويژگي و يا سرويس يك سرويس دهندهIP telephony   چيست؟  
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نظرسنجي بعمل آمده داراي جنبه هاي مهمي در مورد تكنولوژيهاي صوت و داده است. طبق 

 پي برده اند هر چند كه IP telephonyنظرسنجي بعمل آمده مديران به اهميت ايجاد سيستم 

از 

تمام 

توانائيهاي آن آگاهي ندارند. در اين قسمت به بررسي برخي از اين ويژگيها ميپردازيم. و امكانات 

 % ميباشد.90% تا 20 ايجاد شده بين IP telephonyمحلهايي كه در آنها سيستم  •

%) از سازمانها مورد استفاده قرار 54 در حال حاضر توسط بيش از نيمي (PBXتكنولوژي  •

 دارد.

  را ندارند.IP telephony% پاسخ دهندگان اظهار كرده اند توانايي ايجاد 12 •

 بايد IP telephony% پاسخ دهندگان گفته اند كه سيستمهاي آنها براي استفاده از 44 •

ارتقاء يابد. 

U اين مطالعه روشنگر افزايش روند ايجادIP telephony در آينده نزديك و تمايل مديران فني در ايجاد يك ساختار 

واحد براي استفاده از تمام خدمات ميباشد. 

% هم در مراحل ايجاد آن هستند و 13 را ايجاد كرده اند و IP telephony% سازمانها قبال 16تقريبا  •

 % هم در حاال انجام مطالعات اوليه ميباشند.32
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 تا پايان سال ميالدي ندارند و يك چهارم IP telephonyنيمي از سازمانها هيچ برنامه اي براي ايجاد  •

  به اين مطلب نخواهند پرداخت.2003آنها تا اواسط سال 

 IPده اصلي ـوت دانست.ايـال صـقـا و انتـال داده هـقـه انتـي دو شبكـ را تالقIP telephonyوان ـميت

telephony تبديل صوت ديجيتالي شده به Packet هاي IP است.تصور اين مطلب كه هنگامي كه شما مشغول 

مكالمه تلفني هستيد , مخاطب شما بتواند همزمان به سايت متصل شود و با راهنمائي شما صفحه اي را مرور كند 

رسيدن به كارايي كامل است. 

 باعث افزايش كارايي ها و كاهش هزينه ها ميگردد.اين سيستم IP telephonyاعتقاد بر اين است كه سيستم 

استفاده از منابع شبكه را بهبود ميبخشد. 

 

 كه مي توان از  آنها در پروژه برج  IPTelephonyو  VoIP حال در زير به بررسي و معرفي امكانات شبكه هاي

مي  استفاده نمود ، 

پردازيم : 

VoIP :

در حال حاضر 

فراهم  سرويسهاي 

اهميت  آورنده شبكه به 

VoIP عنوان  به

 پي برده اند . در Packet - Switched به شبكه هاي Circuit-Switchedيك تغيير عظيم از شبكه هاي 

 هايي كه در آينده به وجود خواهند آمد از SP موجود و هم (Service Providers) هاي SPحال حاضر هم 

 از طريق يك Fax , Voice, Data , Multimediaاين تكنولوژي براي ساخت شبكه هايي كه ارائه دهنده 

ارتباط مشترك هستند ، استفاده مي كنند . 

VoIPاستفاده از اين تكنولوژي باعث كاهش چشمگير در " فراهم آورنده منفعت و سود زيادي است زيرا كه اوال 

 Soft با قرار دادن "، اين سرويسها داراي مخارج زيادي هستند. ثانيا Switchمخارج مي شود زيرا در شبكه هاي 

switch ها و متمركز كردن مديريت در VoIP  . شما تا حد زيادي هزينه مديريت و نگهداري را كاهش داده ايد 
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 نسبت به ابزار سنتي ارزانتر هستند و اين در حالي است كه مديريت در IP telephonyو همچنين اينكه وسايل 

 آسانتر و راحتر است . IPشبكه هاي 

 در حال گسترش است به طوريكه تا سال Internet Telephonyدر حال حاضر سرمايه گذاري در قسمت 

ات ـ بيليون دالر خواهد رسيد و اين در حالي است كه درصد زيادي از جريان20 اين سرمايه گذاري به 2004

Voice , Faxههاي ـور از شبكـ به جاي عبCircuit Switched از اينترنت يا شبكه هاي IP-based عبور 

مي كنند بدون اينكه شخص كاربر بتواند تفاوت كيفيت صدا را بين اين دو شبكه تشخيص دهد همچنين بسياري از 

 را از طريق اينترنت عبور مي دهند بدون اينكه شخص استفاده Voiceحاملهايي كه در اليه فيزيكي قرار دارند 

 كننده متوجه آن گردد .

 با آن در حال جدال است مسئله كيفيت صدا است كه يكي  ازعاملهاي كليدي VoIP يكي از بزرگترين مسائلي كه 

 در داشتن كيفيت صداي قابل قبول ، عامل پهناي باند است .

IP :

 از آن در شبكه هاي " در حال حاضر در اكثر ارتباطات اينترنتي كاربرد دارد و عمالIPهمانطور كه پروتكل اينترنت يا 

 IP داراي كاربرد فراگيري شده است اين است كه VoIPگسترده جهاني استفاده مي شود . اما علت اينكه سيستم 

 بطور مناسب است و همچنين اينكه Multimedia , Fax ,Voice, Dataداراي همگرايي در انتقال همزمان 

 ها را قادر كرده است تا بتوانند ، SPبا تمام سيستم عاملها تطابق پذير است و با داشتن يك معماري قابل انعطاف ، 

 سرويسهاي جديد را به صورت سريع و مقرون به صرفه اي نصب كنند .

 

  چيست ؟Voice براي IPدليل استفاده از 

 براي حمل صدا استفاده مي Circuit Switching  همانطور كه مي دانيد سيستمهاي تلفني سنتي از روش 

نمايند كه اين حاملها با اينكه داراي در آمد و سود دهي قابل توجهي براي فراهم آورنده هاي اين سرويسهاست اما در 

عين حال داراي مخارج زيادي نيز هستند در حاليكه مردم در حال حاضر خواهان روشهاي جديدتر و بهتري براي 

برقراري ارتباط با يكديگر هستند مثل : 

Instant messaging , Email ، Voice ، World wide web غيره و اين در حالي است كه ، 

Circuit Switching نيز نمي تواند اين روشهاي برقراري ارتباط را فراهم آورد اما IP عالوه بر داشتن 
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 براي IPقابليتهاي ديگر ، اين روشهاي ارتباطي را نيز فراهم مي كند .حال در اينجا به ذكر چند دليل كه چرا از 

انتقال صدا استفاده مي شود ميپردازيم : 

پايين بودن قيمت تجهيزات  -

  data , Voiceتركيب برنامه هاي كاربردي مربوط به  -

 احتياج به پهناي باند كمتر  -

 IPدسترسي گسترده به  -

 چندين استاندارد مختلف موجود است و هر سوئيچ ممكن است داراي پردازنده ، Circuit Switchedدر سيستم  

كارتها ، حافظه و سيستم عاملهاي مخصوص به خود باشد پس در نتيجه مخارج مربوط به هر كدام باعث مي گردد تا 

هزينه زيادي صرف خريد تجهيزات براي آنها شود . از طرف ديگر امكان اضافه كردن برنامه هاي جانبي ديگر به نرم 

 ميتوان به اين نكته Circuit Switchedافزار  اين سوئيچها بسيار محدود است . از ديگر معايب سيستمهاي 

اشاره كرد كه ، در هنگامي كه يك اپراتور تصميم ميگيرد تا سيستمهايي را كه مربوط به شركت خاصي هستند را 

پياده سازي نمايد ، انتخاب اين كمپاني فروشنده به عنوان تامين كننده تمام تجهيزات شبكه شما يك امر غير قابل 

اجتناب است زيرا ممكن است در صورت استفاده از محصوالت شركتهاي ديگر كار سيستم مختل گردد و اگر از زاويه 

ديگري اين موضوع را بررسي نماييم ، متوجه اين مطلب خواهيم شد كه در صورت توسعه سيستم خود به وسيله 

سيستمهايي از كمپاني هاي ديگر ، مجبور به صرف هزينه اضافي ديگري براي تغيير بستر سيستم خود هستيم اما از 

 اينگونه نيست . شما مي توانيد قسمتي از طرح شبكه خود را با محصوالت يك IPطرفي در سيستمهاي بر پايه 

به آنها را نيز از يك كمپاني ديگر تهيه نماييد و مورد ديگر اينكه در  كمپاني اجرا نموده و نرم افزار هاي مربوط

 است اما در شبكه هاي 64kbps پهناي باند مورد نياز براي هر تماس عادي Circuit Switchedسيستمهاي 

IP-based 5.3 شما مي توانيد صدا را در پهناي باند هاي مختلفي از قبيلkbps, 6.3kbps , 8kbps , 

16kbps , 32kbpsناشي از الگوريتمهاي كدينگ پيچيده ،  انتقال دهيد كه اين پهناي باندها محصول عملياتي 

هستند . 

: VoIP Implementations  
 بپردازيم در اين قسمت مي پردازيم به ذكر نحوه چگونگي استفاده VoIPقبل از اينكه بيشتر به جزئيات يك شبكه 

VoIP : در تكنولوژي امروزي 
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(a : IP -Based PBX Solutions  
 ، در بازار ارتباطات جمعي است . تعداد زيادي از را ه IP Telephonyيكي از موفق ترين حيطه هاي استفاده از 

حال تكامل   در حال اجرا هستند و بقيه موارد كه بيشتر نيز هستند درIP -Based PBX (Solution)حلهاي 

  ، مفاهيم زيادي را به دنبال دارد اول اينكه اين سيستم تركيب كننده يك IP بر پايه PBXهستند . در واقع ايده 

سيستم جامع تلفني با يك شبكه جامع كامپيوتري است زيرا در يك شركت اگر شما به تازگي كابلكشي شبكه 

LAN خود را انجام داده ايد چرا بايد دوباره به خود زحمت داده و براي برقراري ارتباطات تلفني و صدا دوباره كابل 

 استفاده كردهايد استفاده نكنيد ؟ زيرا در LANكشي مجدد انجام دهيد ؟ و چرا از همان كابل كشي كه براي شبكه 

 تنها و يك مجموعه اي از (Server) شما يك سرور WAN/ LAN ميتواند در شبكه   PBXاين حالت 

Server ها باشد كه به تركيب شدن شبكه Voice /data . كمك  مينمايد 

 عادي وجود دارند سرويسهاي بيشتري نيز PBX عالوه بر سرويسهايي كه در IP-Based PBX در "ثانيا

 ترمينال ميتواند به وسيله نرم افزاري كه با نرم افزار دفترچه تلفن در Clientگنجانده شدهاند . در موارد زيادي يك 

ارتباط است روي اسم يك فرد خاص كليك كرده و با وي يك ارتباط تلفني برقرار نمايد . همچنين ارتباط با دنياي 

Gateway Gatewayبيرون نيز از طريق يك  PBX ، كه اين   جدا و يا با آن تركيب شده باشد ،  مي تواند از 

PBXPBXبرقرار ميگردد و از ديدگاه ديگر اين  PSTN از هر لحاظ با   موجود است يكسان و برابر  ي كه در 

است . 

 

 

   1                                                                  شكل 

: Hosted PBX Solutions  

 

 

: Hosted PBX Solutions 
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 بهترين جايگزين براي hosted PBX, (SOHO) Small office /home officeبراي شبكه هاي 

 در شركت و يا اداره شما است . در حال حاضر كمپانيهاي زيادي وجود دارند كه هم اين سرويسها را PBXنصب 

 قراردادي امضاء مينمايد تا ISP شركت شما با يك "ارائه ميدهند و هم اينكه آنها را پياده سازي مينمايند . مثال

 عالوه بر ارائه اين خدمات ، داراي ISP را دارا باشد حال اگر اين  Web hostingبتواند خدماتي مثل اينترنت و 

 باشد ميتواند در آمد و سود زيادي را براي خود فراهم آورد و از طرف ديگر Hosted PBXسرويسها و راه حلهاي 

 در مكان خود شود و مخارج ناشي از برقراري تماسهاي PBXشركت شما نيز با صرف هزينه كمتري ميتواند داراي 

 بطور مستقيم مي باشد . PSTNبين المللي نيز بسيار كمتر از مخارج ناشي از تماس از طريق 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

:   Video Conferencing ويدئو كنفرانس 7-3

 براي چند واحد متعلق به يك شركت يا واحدهاي مختلف كه تمايل برقراري Video Conferencingسرويس 

ارتباط ويدئويي با يكديگر دارند پيشنهاد ميگردد .  

براي اين منظور از بستر شبكه بعنوان مديا استفاده خواهد شد و نرم افزار اصلي در سرورهاي سرويس دهنده نصب و 

) را برقرار نمود. از Videoبا نصب تجهيزات سخت افزاري ساده در واحدها ميتوان بسهولت ارتباط صوت و تصوير (
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 نفر يا بيشتر بصورت همزمان ميباشد و با توجه به كيفيت باالي سخت 2مزاياي اين سيستم ارتباط ويدئوي بين 

 اين امر بدون هيچ گونه مشكل و تاخيري و با كيفيت بااليي انجام ميشود. Backboneافزارهاي استفاده شده در 

معموالً سختافزارهاي استفاده شده در واحدها با نصب و راه اندازي آسان و كاربري بسيار ساده اي در اختيار كاربران 

قرار مي گيرد. عدم نياز به تجهيزات اضافي، كابل كشي ويژه، آموزشهاي تخصصي، نگهداري و پشتيباني مشكل و پر 

هزينه، از مزاياي اين سيستم ميباشد.  

 
  سرويسهاي ديگر قابل ارائه  8-3

پس از برقراري بستر فيزيكي و بستر نرم افزاري شبكه براي سرويس دهي آماده خواهد شد در صورتيكه طراحي 

شبكه بگونه اي باشد كه بستر ايجاد شده قابليت گسترش و سرعت باال داشته باشد سرويسهاي گوناگوني بر اين بستر 

قابل پياده سازي خواهند بود. سرويسهاي فوق از دسته سرويسهاي ارزش افزوده بوده و مي توانند بصورت مرحله اي 

بر روي شبكه سرويس دهي نمايند و نيازي به پياده سازي آنها در يك زمان نمي باشد. گستره خدمات قابل ارائه 

بدون مرز بوده و با گذشت زمان نرم فزارهاي كاربردي گوناگون تهيه و قابل بهره برداري خواهد شد. در مستند فوق 

 تشريح گرديد. ديگر سرويسهايي VOIP ،IP Telephonyنمونه هايي از سرويسهاي قابل ارائه مانند اينترنت، 

كه مي توانند بر روي بستر شبكه سرويس دهي كنند عبارتند از: سرويس محاوره آنالين بمنظور ارائه امكان گفتگوي 

متني ساكنان برج با يكديگر، سرويس خريد و فروش آنالين، سرويس اشتراك تجهيزات بگونه ايكه كابران بتوانند از 

 Informationتجهيزات گرانقيمت مانند پرينتر و يا پالترهاي خاص بصورت اشتراكي استفاده نمايند، سرويس 

portal كه در غالب اين سرويس كابران از طريق شبكه به مبنع اطالعات اصلي متصل شده و از قابليتهاي آن 

 اطالعاتي از قبيل: بوتلنهاي ساختمان، اطالعات مالي و شارژ Information portalاستفاده مي كنند. در 

 بانكهاي اطالعاتي شماره Team workساختمان، دسترسي به فايلهاي كاربردي، سيستم مديريت مركزي مالي و 

تلفنها و هر گونه اطالعات ديگر قابل ذخيره سازي، ميتواند وجود داشته باشد.  

از ديگر امكانان قابل ارائه بر روي بستر سرويس پست الكترونيكي بوده كه كاربران از طريق اين سرويس مي توانند 

نامه هاي اينترنتي خود را ارسال نمايند.  
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همانطور كه اشاره شد گستره سرويسهاي قابل ارائه نامحدود بوده و عالوه بر سرويسهاي موجود كه روز به روز بر 

تعداد آنها افزوده ميشود ساختمان بر اساس شرايط و نيازهاي خود ميتواند نرم افزارهاي كاربردي را ياجاد نموده و 

در بستر شبكه از آنها بهره گيري نمايد.  



IT and BMS Solution for 
Negar Smart Tower



Negar tower

• Number of Floors:25
• Number of Parking Floors:4
• Number of Parkings:260
• Number of Flats and Stores:270
• Estimated Number of Residents:1000
• Flats Applications: Store,Office,Residential



Negar Tower

• Due to the significance of the Negar 
Tower ,providing a highly available 
,cost effective, and robust solution is 
a must.



Solution Structure

• IT services
• BMS



IT Solution and Services



IT Solution

• Infrastructure
– Network Infrastructure
– Application Infrastructure

• Services
– Internet
– VoIP
– IP Telephony
– …



Network Infrastructure

Options
• Ethernet
• Wireless
• DSL
• Power
• PNA



Infrastructure Solution
Ethernet:
• Highest Speed
• Most Reliable
• High Security
• Traffic Management Capability



Ethernet Equipments

Passive
• Cabling
• Ducting
• Trunking
• Fiber Connectivity
Active
• Switch
• ups



Backbone Solution



Fiber

• Connection between Floors access switches and 
core is based on fiber links providing a high 
speed gigabit connection for backbone . Using 
fiber optic will eliminate noise effect on  data 
transmission



Floor Access Solution



Cat6 Copper Cables

• In order to connect end users (which are 
each offices in this project) to the  
backbone ,the media is consistent of 
copper cables which can provide gigabit 
Ethernet access speed.



Flat Access



Internal Office Solutions



Infrastructural Active Devices

• Ethernet Switch
• UPS
• Central Power Generator



Application Infrastructure

• DNS
• DHCP
• Domain
• Monitoring
• Network Management
• Security



Services



Internet

– Today's demand for "anywhere, anytime" 
high-speed Internet access puts intense 
pressures on even residential communities to 
provide value-added technology services.



Email

– Through e-mail, instantaneous 
communications can be established 
worldwide on a system designed to reduce 
cycle time and produce savings to the 
tenants. 



Resource Sharing

• Expensive Equipments such as laser 
printer sand high resolution Scanners can 
be shared among residents.

• This would provide facilities with low cost 
of access.



IP Telephony
• Replacing traditional PBXs with IP PBX
• Technology trend
• Endless features
• Mobility 



23

Branch A
IP WAN

Branch B

PSTN

Headquarters

Applications
(VMail, IVR, ICD, ...)

CallManager
Cluster

Gatekeeper
GK

Applications

CallManager
Cluster

Applications

CallManager
Cluster

IP Telephony Sample
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IP Phone Services

Flight Status

Transit
Schedules

Stock Tracker

Meeting Room
Scheduler

Yellow Pages
Lookup

World
Clock

Weather

http://www.timezoneconverter.com/index.shtml
http://www.worldtimezone.com/daylight.htm


VoIP

– Offers significantly lower costs. Specially for 
international calls

– Offering additional services including voice 
mail, caller ID, call waiting, call forwarding, 
and 3-way calling for free.



Branch Office

Headquarters IP LANAnalog
Voice

Digital
Voice

IP
LAN

IP Telephony
Gateway

IP  Telephony
Gateway

Router

Router

IP
Packet

Voice

Fax

PBX or KTS

Gatekeeper

IP Telephony 
Phone

IP 
Telephony 

Phone

IP
WAN

Cont.

VoIP Technology



Video Conferencing

– Low Cost Solution for Video Conferencing 
among tenants

– Holding building meetings
– Holding private meetings between tenants 



E-shopping

• Residents can view the inventory and 
pricing of the stores and order online. 
They can schedule the delivery time and 
also pay by prepaid cards



Information Portal
• Central Information Center
• Easy Web Access to local information
• File sharing
• Team Management
• Office Integration
• E building Services such as building administration and 

bulletin  



On Demand Streaming

• Streaming video over network
• Radio Channels
• TV Channels



Anti Virus

• Central Virus Cleaning and Computer 
protection system providing low, cost easy 
to use, anti virus service for tenants.



BMS Infrastructure 
Using Moxa Products



Other Services

• IT services which could be offered over 
the network is endless and new service 
are being discovered and introduced, the 
point is that the infrastructure should be 
robust , high available and high speed



Service Insertion

• There is no need to implement all the 
proposed services at once, physical and 
service infrastructure is required to be 
available and the added value services 
could be inserted gradually.



Return of Investment Issues 
• TCO
• Flat Prices
• Recognition
• Central Management
• Cheap Internet Access
• Permanent Internet Access
• Cheap Information Access
• Administration Overhead
• Time 
• Value added Services



سيستم مديريت هوشمند
BMS



فهرست مطالب
اهداف پروژه1.
كنترل هاي مورد نظر كارفرما2.
تقسيم بندي اصلي كنترل شونده ها3.
انواع روشهاي تجميع4.
كنترل سيستم مكانيكي5.
كنترل سيستم روشنائي6.
كنترل سيستم  مركزي الكتريكي7.
كنترل سيستم اعالم و اطفاء حريق8.
سيستم پاركينگ هوشمند9.

نرم افزار مديريت هوشمند10.

پيشنهادات  تكميلي11.



تامين آسايش ساكنان برج نگار درحد مطلوب از طريق يك سيستم كنترل فني و 1.

مديريتي

بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي و سوختي با كنترل دقيق تاسيسات الكتريكي  2.

و همچنين ) مانند موتورخانه(و تاسيسات مكانيكي ...) روشنايي، تابلوهاي برق و (

اندازه گيري مصارف و بررسي و آناليز دقيق آنها

نگهداري و راهبري علمي و آسان تاسيسات برج نگار با درنظر گرفتن تمامي 3.

پارامترهايي كه اين عمل را ممكن مي سازد كه در نهايت مي تواند موجب كاهش  

.هزينه هاي تعمير و نگهداري در حد بسيار مطلوبي شود

در برج نگار BMSبكارگيري سيستم اهداف 



تقسيم بندي اصلي كنترل شونده ها
سيستم هاي مكانيكي و تهويه مطبوع    

HVAC
سيستم هاي الكتريكي و روشنايي 

    Electrical Control 

سيستم اعالم حريق و ايمني
   Fire & Safety

حفاظت و دسترسی

    Security & Access



HVAC
بودن خاموش يا روشن لحاظ از خانه موتور تجهيزات كليه كنترل 1.
آنها داخل مجاز مايع سطح لحاظ از سوخت و آب منبع كنترل 2.
ساختمان خانه موتور در گردش در آب هاي حرارت درجه كنترل 3.

آسانسورها فني وضعيت و مكاني موقعيت كنترل 4.

موضعي بصورت عمومي فضاهاي روشنايي كنترل 5.

ژنراتورها يزلد كنترل 6.

 حريق اعالم سيستم كنترل    7.

لحظه  هر در آنها موقعيت و پرسنل خروج و ورود زمان كنترل 1.

مركزي ويدئو 2.

اتوماتيك بصورت تردد قابل مجاز هاي ماشين شناسايي 8.

بودن بسته و باز لحاظ از ساختمان هاي درب كليه كنترل9.
بسته مدار دوربين هاي سيستم كنترل10.

Electrical

Fire & 
Safety

Security &
Access

كنترل هاي مد نظر كارفرما



Integration انواع روشهاي تجميع

)Hardware Integration(تجميع سخت افزاري •

با ) Software Integration(تجميع نرم افزاري•
هاGatewayها و Driverاستفاده از 

استفاده از پروتكل هاي استاندارد و سيستم هاي باز•
open system –open protocols 



كنترل سيستم مكانيكي
شامل چيلرهاي جذبي، بويلرها، پمپ ها، (تمامي فن كوئل هاي سقفي برج، موتورخانه •

و همچنين سيستم فن هاي تخليه هوا و ...) مبدل ها، برجهاي خنك كن، سيستم آبرساني و 
.كنترل مي شود  BMSاز طريق سيستم) Exhaust fans(دود 

اندازه گيري مصارف سوخت يكي از اهداف سيستم خواهد بود•
و كمك به اطفاء حريق توسط   BMSتشخيص دود در كانال هاي برگشت هوا از طريق •

سيستم تهويه
كنترل تجهيزاتي كه كمك به تامين و استفاده از انرژي راي بBMSاستفاده از سيستم•

) در صورت صالح ديد كارفرما و تيم مشاورين(طبيعي 
.كنترل و نظارت بر پمپ هاي آتش نشاني را نيز بر عهده خواهد داشت BMSسيستم •
كنترل فن هاي تخليه هوا و دود را در پاركينگ ها و ديگر طبقات برج را بطور BMSسيستم•

.مستقيم به عهده خواهد داشت
استفاده بهينه از انرژي در برج از طريق سيستم كنترل كامال مد نظر خواهد بود •



نحوه كنترل سيستم تهويه مطبوع
استفاده از سنسورهاي اختالف فشار به منظور تشخيص كثيفي فيلتر و خرابي فن•

استفاده از ترموستات ضد يخ زدگي كويل ها•

استفاده از تعداد محدودي سنسورهاي تركيبي اندازه گيري رطوبت و حرارت در •

محيط به منظور داشتن اطالعات از درجه حرارت و رطوبت محيط

اين كنترل باعث مي شود . محيط با تنظيم مقدار هواي تازه VOCو  CO2كنترل مقدار•

تا ساكنين برج از باز كردن پنجره ها در زماني كه هواي بيرون معتدل نيست خودداري 

.كنند

در صورت بروز آتش سوزي و ايجاد دود . سنسورهاي تشخيص دود در هواي برگشتي•

در محيط برج، سيستم مديريت ساختمان مستقيما و بدون وابستگي به سيستم اعالم 

و اقدام به از كار انداختن سيستم دمش هوا، حريق از وجود آتش سوزي مطلع شده 

راه اندازي سيستم پمپ هاي اطفاء حريق و باز كردن تمام دربهاي اضطراري مي نمايد



كنترل سيستم روشنائي  و الكتريكي
در كنترل روشنايي برج نگار از نور •

به منظور مصرف بهينه ) نور روز(طبيعي 
.باشد از نور مصنوعي كامال مد نظر مي

كنترل از طريق قطع و يا كاهش توان •
المپ ها بر اساس ) Dimming(مصرفي 

زمان، اشغال فضا و يا استراتژي تعيين 
-lighting(حدود روشنايي هر فضا 

level strategies (  و يا تركيبي از هر
سه روش در برج نگار مي تواند مدنظر 

.باشد
Powered, remote and 
BMS controlled blinds



انواع روشهاي كنترل سيستم  روشنائي
Time based controlsكنترل بر اساس زمان •

Occupancy based controlsكنترل بر اساس اشغال فضاها •

 Lighting-level based controlsكنترل بر اساس حد روشنايي هر فضا  •



كنترل سيستم  مركزي الكتريكال
كنترل تابلوهاي برق•
كنترل ژنراتور هاي برق•
كنترل ترانس ها•
هاUPSكنترل •
كنترل وضعيت آسانسورها•
كنترل درب هاي اتوماتيك•



كنترل سيستم اعالم حريق
 IPو  Addressableبصورت يكپارچه وBMSسيستم اعالم حريق بر اساس •

Address  است كه هر ناحيه ميتواند بصورت كامال مشخص تحت كنترل درآيد و
به سيستم اطفاء  ,تجزيه و تحليل كند و بر اساس نياز  ,گزارش هر ناحيه را بصورت مجزا 

.حريق فرمان دهد

ملزومات سيستم كنترل اعالم حريق•
•Detector
•Pipe
•Cable
•Router



كنترل اتوماتيك ورود و خروج خودروها  •
در پاركينگ هوشمند داراي مشخصه  هاي  

:زير است

اجازه دهي به خودروهاي مجاز از طريق 1.
سيستم هاي كنترلي

مانيتورينگ خودروها جهت  ديدن و ثبت 2.
پالك خودروها و ثبت آن در كامپيوتر

نرم افزار كنترل تردد جهت تعريف كارت 3.
براي مكان  مشخص و گرفتن اطالعات

سيستم  پاركينگ هوشمند



نرم افزار مديريت هوشمند
               Control Processes                                           قابليت كنترل فرآيند ها1.
Energy management application                                      عملكرد مديريت انرژي2.
 Alarm management applicationاخطارها                                    عملكرد مديريت 3.
Historical/trend data for point آمار مقادير، رسم چارت جهت بررسي نقاط كنترلي4.
Maintenance support application                            عملكرد پشتيباني و نگهداري5.
Custom processes                            عملكرد انجام و اجراي فرايندهاي غيرمتعارف6.
Operator I/O                                                      عملكردهاي ورودي و خروجيها7.
Dial-up communication          انتقال اطالعات از طريق مودم8.



DDCنمونه يك نرم افزار كنترل هوشمند 

Boilers



پيشنهادات تكميلي
.1Optimization Start/Stop  
.2- Duty cycle
.3Peak Demand limiting
.4Time of day scheduling 
.5Calendar scheduling
.6Holiday scheduling
.7Temporary scheduling
.8Automatic Day light saving 
.9Night set back control 

.10Enthalpy switch over 

.11Chiller/Boiler sequencing 
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