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1-چکیده

صرفه جویی در مصرف انرژی یكی از چالش های مهم جهان امروز است. در 
سـال هـای اخیر، افزایش نگرانی ها در خصوص تبعات زیست محیطی مصرف 
كرده است. از  كره زمین، اهمیت این موضوع را دوچندان  گرم شدن  انرژی و 
سوی دیگر سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی كشورها قابل توجه است و 
كثر كشورهای صنعتی، اقدامات اساسی  به همین دلیل، در چند دهه اخیر، در ا
در زمینه اصالح الگوی مصرف، با استفاده از ابزارهـای مختلـف از جملـه تـدوین 
كه حدود 35% از انرژی تولید  گرفته است. از آنجا  مقـررات و ضـوابط، صورت 
شده در دنیا در بخش ساختمان ها و حدود 20% از گازهای گلخانه ای از مصرف 
این انرژی در بخش ساختمان است، بنابراین كاهش مصرف انرژی كه به تبع 
گلخانه ای می شود در ساختمان از اهمیت ویژه ای  گاز های  كاهش  منجر به 
برخوردار است. در كشور ما نیز، بخش ساختمان حدود 40 درصد از كل مصرف 
انرژی را بـه خـود اختـصاص می دهد. متاسفانه با این وجود، اقدامات انجام 
شده در سـال هـای اخیر اثربخـشی مـورد انتظـار را در كاهش مصرف انرژی بخش 
سـاختمان نداشـته و رشـد مـصرف، همچنـان رونـد افزایشی نگران كننده ای دارد. 
از ضرورت كاهش مصرف انرژی در ساختمان می توان به مقررات ملی ساختمان 
در  اساسی  نقش  ساختمان ها  تاكنون،  دیرباز  از  كرد.  اشاره  مبحث 19  ایران 
سیاست كلی كشورها، مصرف انرژی، تولید آلودگی و وابستگی به سوخت های 
گذشته تاكنون و سیر  فسیلی را داشته اند. بنابراین نگاهی به ساختمان ها از 
از اهمیت خاصی برخوردار است. در این بخش به  پیشرفت تكنولوژی های 
مرور، نگاهی به تكنولوژی هایی كه در آینده نفش پررنگ تری دارند،می اندازیم. 
كه سیستم های تهویه و سرمایش، ساختمان های با مصرف  مشخص است 
باالتری  اهیمت  از  كاربرد هوش مصنوعی  و  انرژی صفر، خانه های هوشمند 

برخوردار هستند بنابراین در این گزارش به بررسی آنها می پردازیم. 
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2-مصرف انرژی در ساختمان

بنابر اطالعات منتشر شده در ترازنامه ی انرژی سال 13۸4 كه توسط معاونت امور 
انرژی وزارت نیرو منتشر شده، در كشور ما بیشترین مصارف انرژی به ترتیب در 
بخش های خانگی و تجاری، حمل و نقل، صنعت و كشاورزی است. بر اساس 
این آمار مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری 44/35 درصد، بخش حمل 

ونقل 29/۷3 درصد، صنعت 22 درصد و كشاورزی 3/9 درصد بوده است.

شکل1: نمودار مصرف انرژی در بخش های مختلف

كشور  جهت تعیین میزان انتشار آلودگی و سهم هر یک از بخش های انرژی 
میزان  مورد  در   13۸4 سال  در  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شركت  آمار  از 
سوخت مصرفی در بخش های مختلف حمل و نقل، خانگی، تجاری، صنایع، 
گاز،  و  نفت  كوره،  نفت  سفید،  نفت  سوخت های  مورد  در  برق  و  كشاورزی 
گاز استفاده شده است. گروه محیط زیست امور انرژی وزارت  بنزین و سوخت 
نیرو درمحاسبه هزینه های اقتصادی اجتماعی آالینده های اصلی نشر یافته 
كوتاه  مدت و بلند مدت  كه در بردارنده تمامی اثرات  در بخش تبدیل انرژی 

ح ذیل ارایه كرده است: آالینده های مذكور است، ارقامی را به شر
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NOXSO2CO2SO3COCHبخش/گاز

10۷5۸۷۸۶۷2311199۸352934۶۸0۸211513خانگی، تجاری

12۸0۷213۶۸4۷5۸۸3۷91519۷9220۶5۷335صنایع

۸13004343۶34105220۷۷33۶۸۸۸۶409۸31922۶۸1حمل و نقل

59۸9۸۶13۷0100۸۶۸۷۸3۷31۷۸0341۸۷4کشاورزی

14۷۶۶114022095۷93۶111213919۸5302نیروگاه ها

125۶222۷۶۸۷933۸193۷5299113۸۷4913219۸۸۷05جمع

کننده انرژی در سال 13۸۴ برحسب تن کلیه بخش های مصرف  گلخانه ای از  الینده و  گازهای آ جدول1- مقدار انتشار 

انـواع  پیاپـی  سـال هــای  در  ادیسـون،  تومـاس  توسـط  الكتریسـیته  كشـف  بـا 
گرفته اسـت. برای روشـنایی در خانه ها  مختلفی از المپ ها مورد اسـتفاده قرار 
كه برای تولید این مقدار  كیلووات سـاعت برق اسـت  سـاالنه نیاز به 10 میلیارد 
بـرق، نیـاز بـه 20 میلیـون بشـكه نفـت خـام اسـت بنابرایـن ایجـاد راه كارهایـی 
جهـت مصـرف بهینـه انرژی بـه منظور روشـنایی دارای ضرورت خاصی اسـت. 
سیسـتم روشـنایی یک سـاختمان معموال بیش از 30 درصد كل انرژی مصرف 
كشـور مـا بـرای روشـنایی  شـده در یـک سـاختمان بـزرگ را شـامل می شـود. در 
كـه  روشـنایی می رسـد  بـه مصـرف  تولیـدی  بـرق  منـازل مسـكونی 20 درصـد 
كیلووات سـاعت در سـال اسـت و هزینه مربوطه حدود 120  معادل با 9 میلیارد 
گـر میـزان روشـنایی بـرای هـر المـپ بـه طـور متوسـط 4  میلیـارد تومـان اسـت. ا
سـاعت در روز در نظـر بگیریـم كافـی اسـت هـر خانوار ایرانی فقط یـک المپ 100 
وات را خامـوش كنـد. در نتیجـه هـر سـال 2 میلیـارد كیلـو وات سـاعت برق برابر 
بـا 30 میلیـارد تومـان صرفـه جویـی خواهـد شـد، همچنیـن اسـتخراج از معـادن 

مربوطـه كمتـر خواهـد شـد و آلودگـی هـوا كاهـش خواهـد یافـت. 

در اینجا به چند نوع المپ روشنایی و مقایسه آنها می پردازیم:

• المپ رشته ای: این المپ ها بیشتر نقش هیتر برقی را ایفا می كنند و كمی 
هم نور ساطع می كنند. در واقع 95 درصد گرما و 5 درصد نور تولید می كنند. 

• المپ فلوئورســـنت: المپ های فلوئورســـنت كم مصـــرف در حدود 20 
گرمـــا تولید می كننـــد. بنابرایـــن جایگزینی ایـــن المپ ها به  تـــا 40 درصد 

جای المپ های رشـــته ای اقدامی منطقی محســـوب می شـــود. 
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كار برده می شود و توان این  • المپ هالوژنی: این المپ در نورافكن ها به 
نوع از المپ ها از 50 تا 10000 وات است. 

انواع دیگری از المپ ها موجود است ولی در ساختمان ها به كار برده نمی شود. 
شهر  برای   201۸ و   2010 سال  دو  در  سالیانه  انرژی  مصرف  میزان  ادامه  در 

نیویورک آمده است.)1(
كه  با توجه به جمعیت جهان در این سال )۷.۷ میلیارد نفر( و با فرض این 
هر خانوار 4 نفره است میزان انرژی مورد نیاز در سال 201۸ برابر 19011300 
مگاوات ساعت است. حال به منظور بررسی چگونگی تغییرات مصرف انرژی، 

میزان انرژی هر خانوار در سال 2010 را در ادامه بررسی می كنیم:

کننده میزان مصرفتجهیرات مصرف 

14.۶توستر

كروویو 214ما

100قهوه ساز

گاز ۸50اجاق 

940یخچال

410فریزر

400ماشین ظرف شویی

43۸تلویزیون

۷10كامپیوتر خانگی با تجهیزات همراه در حالت روشن

225كامپیوتر خانگی با تجهیزات همراه در حالت نیمه خاموش

1000ماشین لباس شویی

10۷0آبگرمكن

ع 3۷50تهویه مطبو

1۸2المپ

ع 10۸03.۶مجمو

جدول 2- میزان مصرف انرژی در سال 2۰1۰
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جمعیت جهان در سال2010، ۶.9 میلیارد نفر بوده و با فرض خانوار چهار نفره، 
میزان انرژی مورد نیاز در سال 2010 برابر 1۸۶3۶210 مگاوات ساعت است. 
همانطور كه مالحظه می گردد در طی ۸ سال، میزان مصرف سالیانه انرژی هر 
خانوار، با توجه به پیشرفت تكنولوژی و تولید وسایل با راندمان باالتر، رو به 
كاهش است. از سوی دیگر، با توجه به افزایش جمعیت میزان انرژی مورد نیاز 
كه میزان  كره زمین رو به افزایش است. این در حالی است  كل جمعیت  برای 
همان گونه   .)2( است  افزایش  به  رو  مطبوع  تهویه  حوزه  در  انرژی  مصرف 
را  دنیا  آب  مصرف  از  حدود %1۷  در  ساختمان ها  می دهد  نشان  شكل 2  كه 
آلودگی  كل  از  كه حدود %33  به خود اختصاص داده اند این در حالی است 

كسید كربن نیز متعلق به بخش ساختمان ها است. دی ا

 

شکل 2: میزان انرژی، آب، آلودگی و مواد مورد استفاده شده در ساختمان ها )1(
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شکل 3: مقایسه مصرف انرژی بین سال 199۰ و سال 2۰۰9 و پیشرفت وسایل

شکل۴: بررسی ساختمان ها در آینده از دیدگاه های مختلف

کنون شکل ۵: پیشرفت تکنولوژی در ساختمان ها از قدیم تا ا
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شکل 6: بررسی تغییرات ساختمان ها در آینده

شکل 7: بررسی پارامترهای موثر در تغییرات ساختمان ها در آینده

3- ساختمان های انرژی خالص صفر 

كه با نـــام ســـاختمان صفر   )NZEB( یـــک ســـاختمان انـــرژی خالـــص صفـــر
كربـــن صفـــر نیـــز شـــناخته می شـــود، یک ســـاختمان  خالـــص یـــا ســـاختمان 
كه  بـــا مصـــرف انـــرژی خالص صفر اســـت. ایـــن اصطالح بـــه این معناســـت 
كل انـــرژی مـــورد اســـتفاده ســـاختمان، ســـاالنه تقریبـــا برابـــر با مقـــدار انرژی 
تجدیدپذیر ایجاد شـــده در محل ســـاختمان و به اســـتناد برخی منابع در هر 
محـــل دیگر اســـت. بنابراین، این ســـاختمان ها نســـبت به ســـاختمان هایی 
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گلخانه ای  گاز  كلـــی  بـــا خصوصیـــات معمـــاری مشـــابه غیـــر ZNE بـــه طـــور 
كمتـــری به جـــو وارد می كننـــد. یک مفهوم مشـــابه بـــا نام ســـاختمان انرژی 
تقریبـــا صفـــر )NZEB( توســـط اتحادیـــه اروپـــا و ســـایر كشـــورهای موافقـــت 
كلیه ســـاختمان های  ح با هدف داشـــتن  تصویب و اجرا شـــده اســـت.این طر

منطقـــه بـــا اســـتانداردهای NZEB تا ســـال 2020 بـــه اجرا در آمده اســـت.

کلی ساختمان با انرژی خالص صفر )1( شکل۸ – شمای 
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شکل 9: نمودار عرضه و تقاضا برای ساختمان های نزدیک به صفر

از  را  خود  انرژی  بیشتر  یا  نصف  صفر  خالص  انرژی  ساختمان های  بیشتر 
باز  را  انرژی  میزان  همان  دیگری  زمان های  در  و  می كنند  دریافت  شبكه 
با  تولید می كنند،  انرژی  كه در طول سال مازاد  می گردانند. ساختمان هایی 
كه  ساختمان هایی  و  می شوند  نامیده  اضافی"  انرژی  "ساختمان های  نام 
انرژی كمی بیشتر از تولید خود مصرف می كنند، "ساختمان های انرژی تقریبا 
كم" نامیده می شوند. ساختمان های  صفر" یا "خانه های با انرژی فوق العاده 
اروپا  ایاالت متحده و اتحادیه  را در  انرژی سوخت فسیلی  كل  از  سنتی %40 
اساس  دارند.  گلخانه ای  گازهای  تولید  در  بسزایی  سهم  و  می كنند  مصرف 
و  كربن  انتشار  كاهش  برای  ابزاری  عنوان  به  صفر  خالص  انرژی  مصرف 
گرچه  ا و  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  فسیلی  سوخت های  به  وابستگی  كاهش 
كشورهای توسعه یافته نیز هم چنان غیر  ساختمان های انرژی صفر حتی در 

معمول هستند،اما كم كم اهمیت و محبوبیت كسب می كنند.
بیشتر ساختمان های دارای انرژی صفر از شبكه الكتریكی برای ذخیره انرژی 
از  انرژی  از شبكه هستند. معموال  آنها مستقل  از  برخی  اما  استفاده می كنند 
روش هایی مانند خورشیدی و باد در محل تولید می شود و از طرفی با استفاده 
از فناوری های بسیار كارآمد در سیستم های HVAC و روشنایی باعث كاهش 
كاهش هزینه های فن آوری های  كلی انرژی ساختمان می شوند. با  مصرف 
جایگزین انرژی و افزایش هزینه های سوخت های فسیلی سنتی، رسیدن به 

ساختمان انرژی صفر عملی تر می شود.
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توســـعه ســـاختمان های مـــدرن بـــا انـــرژی صفـــر تـــا حـــد زیـــادی از طریـــق 
پیشـــرفت در فـــن آوری هـــا و تكنیک های جدید ســـاخت و ســـاز امكان پذیر 
شده اســـت. ایـــن مـــوارد شـــامل عایق پاشـــی فـــوم، پنل های خورشـــیدی با 
راندمـــان بـــاال، پمپ هـــای حرارتی بـــا راندمان بـــاال و پنجره های ســـه جداره 
كم اســـت. ایـــن نوآوری هـــا همچنین  بـــا عایـــق E و انتقـــال حـــرارت بســـیار 
در  را  انـــرژی  كـــه داده هـــا ی دقیـــق عملكـــرد  بـــا تحقیقـــات دانشـــگاهی، 
ســـاختمان های ســـنتی و آزمایشـــی جمـــع آوری  می كنـــد، بهبـــود یافتـــه و با 
بدســـت آمدن پارامترهـــای عملكردی بـــرای مدل های رایانه ای پیشـــرفته، 

ح هـــای مهندســـی فراهم می شـــود. پیـــش بینـــی اثربخشـــی طر

گســـترده ای از منابـــع مانند انرژی،  گرچـــه مفهوم خالص صفـــر برای طیف  ا
كه باید مورد  كاربـــرد دارد اما، انـــرژی معموال اولین منبعی اســـت  آب و زبالـــه 

گیـــرد زیرا: هدف قرار 

گران هســـتند. از  گاز طبیعی  گرمایی ماننـــد  انـــرژی، به ویژه برق و ســـوخت 
كاهش مصرف انـــرژی می تواند موجب صرفه جویـــی در هزینه های  ایـــن رو 

صاحب ســـاختمان شـــود. در مقابل، آب و ضایعات ارزان تر هستند.
كربن بسیاری تولید می كنند. از این رو  گرمایی،  انرژی، به ویژه برق و سوخت 
كاهش مصرف انرژی یک روش اصلی برای كاهش رد كربن ساختمان است.

بـــرای نصـــب پمپ هـــای حرارتـــی، پنل هـــای خورشـــیدی، پنجره های ســـه 
جـــداره و عایـــق، یارانـــه و معافیـــت مالیاتـــی تحـــت حمایـــت دولـــت وجـــود 
كـــه هزینه رســـیدن به ســـاختمان انـــرژی خالص صفر را بـــرای صاحب  دارد 
كاهش می دهد. به عنوان مثال در ایاالت متحده آمریكا،  ســـاختمان بســـیار 
اعتبـــارات مالیاتـــی فدرال بـــرای پنل های خورشـــیدی، مشـــوق های دولتی 
بـــرای پنل هـــای خورشـــیدی، پمپ هـــای حرارتـــی و پنجره های ســـه جداره 
بســـیارعایق وجـــود دارد. برخی ایالت ها مانند ماساچوســـت نیـــز وام هایی با 
كم ارایـــه می دهند تا صاحبان ســـاختمان بتوانند پمپ هـــای حرارتی،  بهـــره 
كننـــد. هزینـــه  پنل هـــای خورشـــیدی و پنجره هـــای ســـه جـــداره خریـــداری 
تبدیـــل یک خانـــه موجود به خانه ای بـــا انرژی خالص صفـــر، 5 تا 10 درصد 
گـــذاری نیز %15  گزارش شـــده اســـت. هم چنین بازده ســـرمایه  ارزش خانـــه 

گزارش شـــده است.
براساس تحلیل علمی در برنامه تحقیقاتی مشترک "به سمت ساختمان های 
كه  شد  تنظیم  شناختی  روش  چارچوبی  صفر"  انرژی  خالص  خورشیدی 
و  )آب  خاص  شرایط  كشور،  سیاسی  اهداف  با  مطابق  را  مختلف  تعاریف 

ج فراهم می كند.  ح داخل و خار هوایی( و بنابراین شرایط طر
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كه قادر  كلی از یک ساختمان NZEB، متصل به شبكه انرژی  درک مفهومی 
به تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر برای جبران تقاضای انرژی خود است.

شکل1۰ – مفهوم تعادل خالص بین تقاضا و تولید انرژی )2(

عبـــارت "خالـــص" بر تبادل انـــرژی بین ســـاختمان و زیرســـاخت های انرژی 
كیـــد دارد. بـــا تعامـــل ســـاختمان و شـــبكه، ZEB هـــا بـــه بخشـــی فعـــال از  تا
بـــه  اتصـــال  ایـــن  انـــرژی تجدیدپذیـــر تبدیـــل می شـــوند.  زیرســـاخت های 
قابلیـــت  بـــا  انـــرژی فصلـــی و سیســـتم های  از ذخیـــره  انـــرژی  شـــبكه های 
اطمینـــان بـــاال در محل بـــرای تولید انـــرژی از منابـــع تجدیدپذیـــر جلوگیری 
انـــرژی  تولیـــد  و  انـــرژی  بـــازده  صفـــر،  انـــرژی  ســـاختمان های  می كنـــد. 
تجدیدپذیـــر را تركیـــب می كننـــد تـــا فقـــط بـــه انـــدازه انـــرژی قابل اســـتفاده 
تامین شـــده از طریـــق منابع تجدیدپذیر در یک بازه زمانی مشـــخص، انرژی 
كه  كنند. دســـتیابی به انـــرژی صفر یک هـــدف بلندپروازانه اســـت  مصـــرف 
می توانـــد محـــرک خوبی درمناطـــق جغرافیایـــی مختلف و بازارهـــای انرژی 
باشـــد. صاحبان دارایی های تجـــاری خصوصی عالقه زیـــاد و فزاینده ای به 
توســـعه ســـاختمان های انـــرژی صفر بـــرای رســـیدن به اهداف شـــركت های 
خـــود دارند و در پاســـخ بـــه دســـتورالعمل های نظارتـــی، آژانس هـــای دولتی 
فـــدرال و بســـیاری از دولت هـــای ایالتی و محلی شـــروع به حركت به ســـمت 

اهـــداف ایجاد انـــرژی صفـــر می كنند.
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ZERO 3-1 تعریف ساخت و ساز انرژی

گروه  و   )NIBS( ساختمان  علوم  ملی  انستیتوی  با  همكاری  با   DOE
را  صفر  خالص  انرژی  ساختمان  ملی  تعریف  بازار،  ذینفعان  از  گسترده ای 
كاربرد تهیه  همراه با نام گذاری و دستورالعمل های متعدد برای تسهیل در 
كرده است. آژانس های دولتی فدرال و همچنین دولت های ایالتی و محلی 
از  تعاریف  اما  كرده،  صفر  انرژی  ساختمان های  سمت  به  حركت  به  شروع 
به  ساختمان  یک  از  و  دیگر  منطقه  به  منطقه ای  از  صفر  انرژی  ساختمان 

ساختمان دیگر متفاوت است.)3(

)2( NZEB شکل11 – جریان های انرژی درون ساختمان

دستورالعمل های زیر برای شناخت روش شناسایی شرایط مرزی، اندازه گیری 
كه همگی پشتیبان ایجاد و توسعه یک  انرژی  انرژی و دستیابی به تعادل 

ساختمان انرژی خالص صفرهستند، به كار می روند: 
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• مرزهای اندازه گیری برای همه تعاریف

• حسابداری و اندازه گیری انرژی

• محاسبات انرژی منبع

گواهی نامه های انرژی تجدیدپذیر • استفاده از 

 تعاریف نیاز به استفاده از یک مرز تعریف شده دارند. برای یک ساختمان واحد 
در یک ملک واحد، مرز سایت به طور معمول مرز ملک است. شكل )2( مرز انرژی 
سایت و چگونگی شكل گیری آن از انرژی ساختمان، تولید انرژی تجدیدپذیر در 

محل، انرژی تحویل داده شده و انرژی دریافت شده است.
كـــه بـــازده انرژی  ZEB معمـــوال یـــک ســـاختمان متصـــل بـــه شـــبكه اســـت 
كـــه ZEB ها از شـــبكه برق یا شـــبكه های  باالیـــی دارد. فرضیـــه ایـــن اســـت 
انـــرژی دیگـــر بـــرای انتقـــال مـــازاد انـــرژی تجدیدپذیـــر در محـــل بـــه ســـایر 
كاربران اســـتفاده می كنند. حســـابداری انرژی ZEB شـــامل انرژی های مورد 
 ،)DHW( گـــرم خانگـــی گرمایـــش، ســـرمایش، تهویـــه، آب  اســـتفاده بـــرای 
گین، انـــرژی فرآینـــد و حمل و نقل  روشـــنایی داخلـــی و خارجـــی، بارهای پال
درون ســـاختمان. انرژی تجدیدپذیر در محل ممكن اســـت از طریق وسایل 
انتقالی به غیر از شـــبكه برق، به صورت مســـتقیم به شـــارژ وســـایل نقلیه ای 
ج از ســـاختمان اســـتفاده می شـــود، داده شود. انرژی تحویل  كه حتی در خار
گرمـــا و ســـرمای منطقه، ســـوخت  شـــده به ســـاختمان شـــامل برق شـــبكه، 
قابـــل تجدیـــد و غیر قابـــل تجدید اســـت. یـــک ZEB میزان مصـــرف انرژی 
كـــه انـــرژی صادر شـــده به شـــبكه یا  گونـــه ای متعـــادل می كنـــد  خـــود را بـــه 
شـــبكه انـــرژی دیگر )بـــه عنوان مثـــال تاسیســـات( برابر یـــا بیشـــتر از انرژی 

تحویـــل داده شـــده به ســـاختمان به صورت ســـاالنه اســـت.

بیشـــتر مدیران ســـاختمان با انرژی ســـایت، میزان انرژی مصرف شده توسط 
كه با ابزارهای اندازه گیری، ســـنجیده می شوند آشنا هستند.  یک ســـاختمان 
مصرف انرژی ســـایت می تواند برای درک عملكرد ســـاختمان و سیســـتم های 
ســـاختمان مفید باشـــد، امـــا تمامی تاثیـــرات ناشـــی از مصرف منابع و انتشـــار 
گازهـــای وابســـته به مصـــرف انـــرژی را بیـــان نمی كند. عـــالوه برایـــن، انرژی 
كـــه از تركیب های  ســـایت یک معیار مقایســـه خـــوب بـــرای ســـاختمان هایی 
مختلفـــی از انـــواع انرژی اســـتفاده می كننـــد نیســـت. بنابراین، بـــرای ارزیابی 
كارایی و بازده نســـبی ســـاختمان ها با انواع مختلف ســـوخت، الزم اســـت این 
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نـــوع انـــرژی بـــه واحدهـــای معادل ســـوخت خام مصـــرف شـــده در تولید یک 
كنوانســـیون  واحـــد انرژی تبدیل شـــود. برای دســـتیابی به ایـــن هم ارزی، از 
كنوانســـیون  انـــرژی منبـــع اســـتفاده می شـــود. بـــرای ایـــن منظـــور از ضرایب 

مطابـــق با اســـتاندارد ASHRAE 105 اســـتفاده می شـــود )جدول 2(.

جدول2 – ضریب تبدیل منابع انرژی 

در شـــكل های 12 و13 نمونه هایی از ســـاختمان های بـــا مصرف انرژی صفر 
شده اند. داده  نشان 

CEPT University’s Net Zero Energy Buildin :12 شکل
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Florida State University :13 شکل

شکل 1۴: نمونه ای از ساختمان نزدیک به صفر با توربین های بادی و انرژی خورشیدی
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3-2 پنج راه قرارگیری در مسیر رسیدن به ساختمان های خالص صفر 

كه تقریبا 40 درصد از انتشار  گزارش می دهد  شـــورای جهانی ســـاختمان ســـبز 
گلخانه ای از ســـاختمان ها ناشـــی می شود. خوشـــبختانه، نیرو دادن  گازهای 
كه تا ســـال  بـــه ســـاختارهایی بـــا انـــرژی تجدیدپذیـــر، ایـــن پتانســـیل را دارد 
گلخانـــه ای در سرتاســـر جهان را  گازهای  كاهـــش تولیـــد  2030، 43 درصـــد از 
تشـــكیل دهد. برای رســـیدن به ســـاختمان های با انرژی صفر پنج زیرساخت 

كـــه در ادامه بـــه آن ها اشـــاره می كنیم. و پیش نیاز اساســـی الزم هســـتند 

گاهی آموزشی 3-2- 1- آ

بیشتر و بیشتر، به مستاجران و خریداران ارزش ساختمان های با عملكرد باال 
كه  كتنر می گوید: »ما در واقع افراد بیشتری را می بینیم  نشان داده می شود. 
كارآمد و با بازدهی باالی انرژی هستند بنابراین ما باید  به دنبال فضاهای 
گاه كردن از آن چه كه در پس ذخیره بهینه انرژی  ارزشی را خلق كنیم كه با آ
كه حتی درخواست برای ساختمان با  است به دست آمده  است. به طوری 

انرژی صفر باالتر رود.«

3-2-2- برنامه ریزی معیار

كارایـــی انـــرژی را در ابتـــدای  گاهـــی بیشـــتر خریـــداران، آنهـــا بـــه ناچـــار  بـــا آ
كه  برنامه ریـــزی اولیـــه ســـاختمان اولویت قـــرار می دهنـــد. وینـــگ می گوید 
 ،Insight و Autodesk Revit كمـــک ایـــن یـــک چیـــز خـــوب اســـت، زیـــرا بـــا 
كه ممكن  كـــرد  تیـــم وی می توانـــد وضعیت یک ســـایت را تجزیـــه و تحلیل 
كثر برســـاند. وینگ  اســـت بهـــره وری انـــرژی را برای محیـــط اطراف بـــه حدا
می گویـــد: »هنگامـــی كه خریداران یـــا تصمیم گیرندگان بـــا اولویت های خود 
بـــه ما بـــاز می گردنـــد، می توانیـــم هزینـــه و چگونگی تاثیـــر ایـــن اولویت ها را 
در تاثیرگـــذاری بـــر برنامه های جاری و ســـایر جنبه های ســـاختمان، به آنها 
نشـــان دهیـــم.« به طور خالصه، ایـــن مرحله یک ســـاختمان بـــا عملكرد باال 
را در مســـیر درســـت قرار داده شـــده و می تواند با اســـتفاده از تجزیه و تحلیل 

خاص تـــر فرصت هـــای پس انداز بیشـــتر را نشـــان دهد.
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3-2-3- تجزیه و تحلیل شرطی

هنگامی كه یک شركت یا صاحب ساختمان راندمان انرژی را در اولویت قرار 
كار  داد، تحلیلگران ساختمان می توانند با صرفه جویی  خاصی در این زمینه 
كنند. به عنوان مثال، چگونه ممكن است از سایه در محیط خاصی استفاده 
بر  ساختمان  جهت گیری  یا  داخلی  روشنایی  مانند  عواملی  چگونه  یا  شود، 
مصرف انرژی تاثیر می گذارد؟ در یک مورد، بال مشتری داشت كه می خواست 
با از بین بردن تمام سیستم های سایه بان روی ساختمان خود، پس انداز كند. 
 ،Revit وینگ با كمک عایق های  خورشیدی و تجزیه و تحلیل روشنایی روز در
Wing می گوید تیم وی توانست تاثیر هزینه را تخمین بزند. »اغلب مشتری ها 
كمک این ابزارها  می گویندما نمی توانیم سایه های پنجره را بپذیریم، اما با 
كه با نصب سایه بان ها چقدر پول برای آنان  می توانیم به آنها نشان دهیم 
ذخیره می شود«. تجزیه و تحلیل شرطی شامل تابش خورشید و برنامه ریزی 
پنل، معیارهای انرژی تجدیدپذیر، نگرانی های مربوط به روشنایی داخلی، 

انتقال گرما و حتی تجزیه و تحلیل باد است.

3-2-۴- حسابرسی های  مداوم انرژی

آن  داخل  افراد  اما  بسازید،  را  جهان  ساختمان  كارآمدترین  می توانید  شما 
كردن  خاموش  عدم  هوا،  نشت  كنند.  خراب  را  آن  ناخواسته  است  ممكن 
وسایل الكترونیكی بدون استفاده و سایر غول های مصرف انرژی می توانند در 
كه  یک ساختمان غیرصفر خالص شوند. شما باید به سرنشینان نشان دهید 

چگونه از ساختمان خود به درستی استفاده كنند. 

کنید کنید، بعدا پس انداز  کنون صرف  3-2-۵- ا

و  شدن  قانع  برای  الزم  زمان  شدن  طوالنی  باعث  كه  دلیلی  بزرگترین  شاید 
پذیرفتن مردم در استفاده و طراحی ساختمان خالص صفر می شود، هزینه 
كارآمد در انرژی، خریداران باالخره روزنه  كاهش قیمت فناوری های  است. با 
انتشار  كاهش  بر  پایدار عالوه  كتنر می گوید: »یک طراحی  را می بینند.  امید 
كربن،ساختمانی را ایجاد می كند كه مردم می خواهند از آن مراقبت كنند و این 
كه می توانیم انجام دهیم.این یک ساختمان واحد  پایدارترین حركتی است 
نیست كه دنیا را نجات می دهد. من معتقدم كه همه می توانیم ظرف 10 سال 

آینده به آنجا برسیم.« 
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۴- خانه های هوشمند

وقتـــی نوبـــت به ســـاخت و ســـاز می رســـد ما بـــه عصر جدیـــدی رســـیده ایم. 
كـــه خانه ها و دفاتـــر بتوانند پناه گاهـــی فراهم كرده  دیگـــر این كافی نیســـت 
و باهـــث گرمایـــش شـــوند. امروزه بـــه لطف تحـــول در فنـــاوری، می توان نه 
كنان به آن احتیـــاج دارند، ارایـــه داد بلكه این  كلیـــه خدماتی را كه ســـا تنهـــا 
كار را می تـــوان با ســـاخت بهینه ســـاختمان، بـــه حداقل رســـاندن هزینه ها و 
كاهـــش اثرات زیســـت محیطی ســـاختمان در طـــول زندگی انجـــام داد. این 
كه برای پیشـــرفت تجـــارت مهم خواهد بود. عصر ســـاختمان  تعادل اســـت 

هوشـــمند اینجاست.

یک ساختمان هوشمند چیست؟

از  كـــه  ابتدایی تریـــن ســـطوح، ســـاختمان هوشـــمند ســـاختمانی اســـت  در 
فنـــاوری اســـتفاده می كند تـــا اطالعاتـــی را در مـــورد آنچه در ســـاختمان بین 
بـــه منظـــور بهینه ســـازی عملكـــرد ســـاختمان  اتفـــاق می افتـــد  سیســـتم ها 
كند. این اطالعات ســـپس برای اتوماســـیون فرآیندهای مختلف،  اســـتفاده 
ع و امنیت اســـتفاده می شـــود. هزینه های  گرمایش و تهویه تا تهویه مطبو از 
ســـرباری ســـاختمان هزینـــه قابل توجهـــی برای هـــر مالک/كاربر ســـاختمان 
كـــه این یک هزینـــه تجاری ضروری اســـت،  اســـت. بـــا این حـــال، در حالی 
ســـطح هزینه اغلب همراه با ضرر اســـت زیـــرا به صورت هوشـــمندانه اعمال 
كه اســـتفاده  نمی شـــود. بنابرایـــن ممكـــن اســـت روشـــنایی در اتـــاق هایـــی 
گرم شده اســـتفاده شود.  گرمایش در یک اتاق  نمی شـــوند روشـــن باشـــد و یا 
ع اســـتفاده بیهوده  انگیـــزه اصلی ســـاختمان هوشـــمند جلوگیـــری از این نـــو
كاهش هزینـــه و هم بـــرای بهبـــود بهره وری  از انـــرژی و منابـــع، هـــم بـــرای 

انرژی اســـت )شـــكل 9(.
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شکل9 – نمونه ای از ساختمان هوشمند )1(

ویژگی های اصلی ساختمان های هوشمند

سیستم ها متصل هستند

اساسی ترین ویژگی یک ساختمان هوشمند این است كه سیستم های اصلی 
هشدار  پمپ،  آب،  كنتور  بنابراین،  می شوند.  متصل  هم  به  آن  در  موجود 
آتش، برق، روشنایی و غیره به هم متصل هستند. این همان چیزی است 
كه یک ساختمان را »هوشمند« می كند. توانایی سیستم های موجود در آن 

برای مكالمه با یكدیگر.

استفاده از سنسورها

نقش  و  هستند  هوشمند  ساختمان های  از  جدایی ناپذیر  بخشی  سنسورها 
در  گیری  تصمیم  مورد  در  رسانی  اطالع  برای  داده ها  جمع آوری  در  مهمی 
پا  كف  برای مثال، پیشخوان های  بنابراین،  مورد اختصاص منابع دارند. 
ممكن است در ساختمان ادغام شوند تا اطالعاتی را در مورد مكان افراد در 

روزهای مشخص روز و در مناطقی با ترافیک باال ارایه دهند.
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اتوماسیون

شده اند   مستقر  هوشمند  ساختمان  در  كه  سیستم هایی  توسط  اطالعات 
كار به طور مداوم و در  جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود. مهم این كه این 
زمان درست انجام شود. این نظارت مداوم امكان تنظیم خودكار را فراهم 

كند. كنترل  كل یک ساختمان  كه می تواند شرایط را در  می كند 

داده ها 

ساختمان های هوشمند حجم زیادی از داده های  ارزشمند را تولید می كنند، 
كه ساختمان های معمولی به سادگی انجام نمی دهند. كاری است  این 

مزایای ساختمان های هوشمند

كنان را به بازدهی باالتر می رسانند. • سا

و  روشنایی  بهداشتی،  سرویس  امنیت،  جسمی،  راحتی  هوا،  كیفیت   •
حتی در دسترس بودن فضای اتاق، همه می توانند در یک سطح بهینه 

تحویل داده شوند تا سرنشینان بتوانند عملكرد خوبی داشته باشند.

كاهش مصرف انرژی  •

به  و مقرون  باالتر  انرژی  بازده  • ساختمان های هوشمند سبزتر، دارای 
صرفه تر هستند.

• پایان حدس زدن ها

• استفاده از سنسورها و دوربین ها داده های  دقیقی در مورد نحوه استفاده 
تبدیل  روشن  تصمیم گیری  به  می تواند  كه  می دهند،  ارایه  ساختمان  از 
شود. استفاده از فضا را می توان بر اساس داده ها ی واقعی بهبود بخشید، 

زیرا ساختمان به صورت خودكار باعث ایجاد هوش زنده و فعال می شود.

• حفاظت اطالعات
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۵ -کاربرد هوش مصنوعی در ساختمان 

ع  كنترل هر چـــه بهتر سیســـتم های تهویه مطبو كاربـــرد هوش مصنوعـــی در 
گزارش  گرفته اســـت. در ایـــن  در سـال هــــای اخیـــر بســـیار مـــورد توجـــه قـــرار 
اطالعـــات مربـــوط به توســـعه فنـــاوری هوش مصنوعی برای بهبـــود عملكرد 
ع جمع آوری شده اســـت. از میان 1۸  گرمایشـــی و تهویه مطبو سیســـتم های 
ع در 20 ســـال گذشـــته  كنتـــرل تهویه مطبو كـــه برای  ابـــزار هـــوش مصنوعی 
كار برده شـــده اســـت، تنها ســـه عملكـــرد پیش بینـــی هوا، بهینه ســـازی  بـــه 
و كنتـــرل هوشـــمند دارای اهمیت بســـزایی هســـتند و اخیرا بســـیار مورد توجه 
گرفته اند. متوســـط قابلیت ذخیره انرژی با سیســـتم های ســـنتی نســـبت  قرار 
بـــه سیســـتم های با كنتـــرل هوش مصنوعـــی كمتر اســـت و به ترتیـــب برابر با 
14.4 درصـــد و 44.04 درصد اســـت. با توجه بـــه افزایش جمعیت و همچنین 
كـــره زمین نیـــاز روزافـــزون به تولید بـــرق برای سیســـتم های  افزایـــش دمـــای 
سرمایشـــی قابل بررســـی است، بدین منظور اســـتفاده از سیستم های با اتالف 

گســـترش یافته اســـت.  كاهش مصرف برق،  كارایی باالتـــر جهت  كمتـــر و 

شکل1۰ - چگونگی تشخیص و تنظیم دما در اتاق توسط هوش مصنوعی )۴(

كه در شـــكل )10( مشـــاهده شـــد، با سنســـورهای مربوطه در اتاق  همان گونه 
دمـــا، نـــور و تعـــداد افـــراد حاضـــر در اتـــاق شناســـایی و متناســـب بـــا داده های 
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دســـته بندی شـــده در حافظه سیســـتم مربوطه، وضعیت مدنظر شناســـایی و 
متناســـب بـــا مدل تعریف شـــده برای سیســـتم عملكرد مشـــخصی )به حركت 
در آوردن هـــوا، تنظیـــم دما و ایجاد محدوده آســـایش( در راســـتای تنظیم نور 
كارایی سیســـتم به همـــراه قابلیت ذخیره  و دمـــا انجام خواهد شـــد بنابرایـــن 

انـــرژی مربوطه افزایـــش می یابد. 
كاربـــرد هـــوش مصنوعی در سیســـتم های نظیـــر تهویه  از دیگـــر مزیت هـــای 
كاهـــش زمـــان مـــورد  ع و سرمایشـــی، تشـــخیص ایرادهـــای فنـــی و  مطبـــو
نیـــاز بـــرای تعمیـــرات اســـت به عنـــوان مثال شناســـایی نشـــتی مبـــرد درون 
كاربردهـــای هوش مصنوعـــی در یخچال های  سیســـتم های تبریـــد از جمله 
شـــركت امرســـون اســـت. بـــا اســـتفاده از تكنیـــک یادگیـــری ماشـــین در این 
سیســـتم ها می تـــوان به راحتی مشـــكل پیش آمده در سیســـتم را شناســـایی 
كـــرد. بـــه منظـــور  و چگونگـــی انجـــام عملیـــات تعمیـــر مربوطـــه را آســـان تر 
دســـتیابی بـــه ایـــن تكنولوژی باید عیوب سیســـتم در شـــرایط آزمایشـــگاهی 
ایجـــاد شـــود و داده هـــای مربوطه جمع آوری شـــود بـــرای مثال، در سیســـتم 
تبریـــد بـــرای شناســـایی عیـــوب دســـتگاه بایـــد همـــه ی اجـــزا نظیـــر فـــن، 
كاری  كمپرســـور، مبدل هـــای حرارتی و نشـــتی درون ســـیكل در شـــرایط بـــد 
قـــرار گیرند و عیوب مربوطه اســـتخراج شـــود همچنین، امـــكان انجام تعمیر 

مرتبـــط بـــا هر ایـــراد فنـــی پیش بینی شـــود.

کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع )۵( شکل11 – 
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كـــه می توان بـــه این تكنولـــوژی نســـبت داد، نیاز بســـیار به  از جملـــه عیوبـــی 
سنســـورهای درون سیســـتم و زمـــان مورد نیـــاز برای عكس العمل هر سنســـور 
اســـت. بـــا توجه بـــه این كه سیســـتم های با هـــوش مصنوعی بدون شـــک در 
حـــال گســـترش در زمینـــه صنایـــع تبرید و تهویـــه مطبوع هســـتند باید نگرش 
مـــردم را نســـبت بـــه اســـتفاده از سیســـتم های جدید تغییـــر داده شـــود. برای 
ح هـــای مربوطه و كاهش  شـــروع تغییرات اساســـی نیاز به حمایت دولت از طر
قیمـــت دســـتگاه های مـــورد نیـــاز اســـت تـــا امـــكان اســـتفاده از آنها بـــه صرفه 
گیرد. گاهی مـــردم باید انجام  باشـــد، همچنین آموزش هایی جهت افزایش آ

گیری 6- نتیجه 

كلی تكنولوِژی در ساختمان ها از قدیم تا حال مرور  كتابچه، پیشرفت  در این 
و اهمیت هوشمندسازی و استفاده از خانه های هوشمند بررسی شد. با توجه 
ج  به پیشرفت تكنولوژی در تمامی ابعاد زندگی، ساختمان ها نیز از حیث خار

نیستند و می توان با پیشرفت ساختمان ها، مصرف انرژی را كاهش داد. 
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