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 در پذیرهای تجدیدسهم انرژی وری و افزایشبر کاربرد اینترنت اشیا در بهره مروری

 های هوشمندساختمان

افزارها، مرن قها از طریعات و دادهاد توزیع اطالجیا دهد.را انجام می دمنهای هوشنامشبکه ساخت نبوهی از اطالعات دروندازش اپرت اشیا نترنایوری آفن چکیده:

رژی نفر اصوع نا از صوصخمد منهای هوشنامدر ساختاوری این فن .استتکمیل کرده د منلکرد خود را در شهرهای هوشمها عنسازی شده در آهای شبیهمپلتفر

کاربرد این عملکرد، در حقیقت  .رسانده استیزان صفر مبه حدی برابر یا به را با یکدیگر  رژینرف امصاضای تولید و قرژی در عرضه و تنارف امصوری از قدرت بهره

مهای خورشیدی، سیستکنصفحات خورشیدی، آبگرمنظیر )های هوشمند به کمک تجهیزات هوشمند درون خود در ساختمانوری انرژی در بهرهرا اینترنت اشیا 

در این مقاله  .رسانده استپخت و پز به حقیقت  وهای روشنایی، گرما و سرمایش ش و غیره( در مصارف خانگی در بخشگرمایش و سرمای ،های بازیافت بار حرارتی

ی کار شده دانشمندان و اقدامات هوشمندانه ابرا ذخیره و کنترل انرژی -مدیریتایم مبحث نظری ها توانستهارگونه در این ساختمانهای معمبه کمک طراحی مدل

به کمک  های هوشمند حتی از راه دوردرون دستگاههداری و ذخیره انرژی به هدر رفتن انرژی در کنترل و نگهای ناشی از ژوهشگران با رویکرد اقتصادی صرفهپ

 .خورشیدی را افزایش دهیممخصوصا  ،پذیر در درسترسهای تجدیداستفاده از انرژی سهمو  کردهبررسی  ،فناوری کاربرد اینترنت اشیا

 پرداخته می شود.به کمک اسناد علمی های تجدید پذیر افزایش سهم انرژییا در بهره وری و مدیریت انرژی در اینترنت اش دکاربر دراین مقاله به بررسی

 

 ساختمان هوشمندهای تجدید پذیر، نرژیا ،وریاینترنت اشیا، بهره  ها:کلید واژه

 مقدمه -1

ی شدن شبکهشمول ، به سبب جهان 1990یاواسط دههاز 

گذاری بنیاد ملی ر مقیاسی بسیار عظیم توسط سرمایهاینترنت د

از این رو  .[6] همگان قرار گرفتاختیار علوم آمریکا این ابزار در 

افراد نحوه  ،این شبکه اینترنتیدل به سبب وجود اطالعات انبوه در 

یادگیری و استفاده از آن را آموختند و کم کم در میان همگان به 

اشته شد تا آنجایی که تا به االن حتی یک فرد کم سواد ذاشتراک گ

رفت  انتها تا جایی پیشاین مرز بی .نیز قادر به استفاده از آن است

توان در جوامع صنعتی یافت که فاقد ای را میکه دیگر کمتر وسیله

ی مرتبط به خود باشد و از این طریق اینترنت به پی یا شناسهآی

این در  .[2] اشیا و کم کم به داخل آنها و محیط پیرامون وارد شد

کوین اشتون  برای نخستین بارکه  واژه اینترنت اشیا را  حالی است

جدیدترین  ،جوامعنون در اکثر هم اک .[1] مطرح کرد1999در سال

شما را توسط قابلیت اتصال آنها  ،هاهای هوشمند و اپلیکیشنتلفن

رساند و تنها با استفاده از این شبکه به مقصد مورد نظرتان میبه 

توانید با تمام یک دستگاه و در واقع اینترنت درون آنها شما می

داران . این قابلیت از سوی طرف[2] جوامع و علوم در ارتباط باشید

                                                           
1 Internet of Things 

انداز جلوگیری از به هدر رفتن و و حامیان محیط زیست در چشم 

علوم و صنایع مختلف تا حد در  و زمان صرفه جویی در انرژی

 اشاره ساده زبان به اشیا اینترنت .[5] ستایش استای قابل شایسته

 متصل اینترنت شبکه به که پیرامون محیط تجهیزات و اشیا به دارد

-تبلت و هوشمند هایتلفن در موجود هایاپلیکیشن توسط و شده

 هایدستگاه و سنسورها با ارتباط در که هستند کنترل قابل ها

 قابلیت. [2] کنندمی برقرار تعامل کاربرانشان با شبکه به متصل

 سهولت 1تی او آی اختصار به اشیا، اینترنت فرد به منحصر

 پزشکی برق و مکانیک مختلف صنایع اشیای اغلب در آن دسترسی

 .[2] باشدمی غیره و تکنولوژی و مهندسی علوم هایشاخه تمام و

 در هوشمندوری آفن جدیدترین عنوان به توانمی آن از امروزه

 علوم مباحث در مخصوصاً پذیرتجدید  هایانرژی پیشرو صنعت

 مثال عنوان به. [2] کرد اشاره انرژی وریبهره و مدیریت نظری

 از اخیر شده کار هوشمندانه و علمی اسناد بررسی آن کاربردهای

 رفتن هدر به از جلوگیری و وریبهره زمینه در اشیا اینترنت نقش

 به نظر. [2] است پذیر تجدید هایانرژی سهم افزایش در انرژی
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 جای تا یکدیگر با علوم و صنایع تنگاتنگ تجربی روابط اغلب وجود

 تجربی روابط اساس بر گیرینتیجه و است شده سازی ساده ممکن

 .]5[است نموده تسهیل را

وری انرژی سهم ی بهرهکاربرد اینترنت اشیا در زمینهدر بررسی 

جایگزین کردن از طریق  توان مصرفی هر شی متصل به شبکه را

توان می یدیگردر زمان و مکان هر شی  ،انرژی هر وسیله یا شی

طراحی  های نظری درمدلدست یافتن به رو از این .جبران نمود

گوناگون از بهترین  های تجدید پذیر در صنایع و اشیاءیسهم انرژ

 ]1[نی بر وجود اینترنت اشیاء است.تانه است که مبنتایج هوشمند

اشیا رسد که این مقوله بسیار پیچیده است اما اینترنت به نظر می

ی کاهش و صرفه جویی انرژی و اثرات به عنوان روشی نوین بر پایه

 مفاهیم ارد که با پیش بینی و طراحی دزیست محیطی توان آن را 

چشم  قصنعتی گام بر دارد که در نهایت به افاشیاء  مشخص در

مروری بر در این مقاله، های اسناد علمی و پژوهشی بیانجامد .انداز

با تمرکز  ندهای شهرهای هوشمکاربرد اینترنت اشیاء در ساختمان

نجا که وسایل هوشمند آ از .گرددمی یههای تجدیدپذیر ارابر انرژی

به صورت  های هوشمند با اینترنت اشیا همراه هستند،ساختمان

دور کنترل  از مسیر عمل تنظیمات شارژ وسایل را نیز خودکار

تجهیزات  جهت استفاده از این عملکرد یکپارچه حتی در کنند.می

کلیه وسایل به علت  وری است.هبهرهمواره فعال در شبکه قابل 

وری اینترنت اشیا به آرا بودن به هوش مصنوعی با کمک فندا

سهم انرژی خود را از  و دنپردازمیانرژی ذخیره  کنترل و ،توزیع

ند از نظر اقتصادی این فرای کنند.ن میژیهای تجدید پذیر تامیران

-انرژی اولیه و نهایی وسایل مقرون به صرفه مین در کنترل تامی

ین به کمک مفاهیم طراحی شده جهت تامباشد. در این مقاله 

های هوشمند سهم استفاده از انرژی وسایل هوشمند درساختمان

وری سهم انرژی در جهت مفهوم نظری بهرهپذیر  های تجدیدژیران

این پژوهش . شده استهای هوشمندانه و علمی بررسی با راه حل

ی کاربردهای متفاوت کاربردی است. لذا به بررس ،هدف راز نظ

-بهره هوشمند با رویکردهای شهرهای در ساختماناینترنت اشیا 

تحلیلی  هایروش به رهای تجدید پذیوری در افزایش سهم انرژی

و  شدهبحث بررسی در این مابتدا چندین مقاله  .است پرداخته

ه و تحلیل نهایی قرار داد مورد تجزیه لهمقا ۴نها سپس از میان آ

در این مقاله مقایسه  وآوریهان یکی از ،الزم به ذکر است .شده است

)براساس  فرصت وتهدیدها قوت، جامعی درباره نقاط ضعف،

                                                           
2 Al.Ali Aburukba 

تحقیقات اخیر در بکارگیری اینترنت اشیا در  (SWOTمدل

خرین صفحه مقاله آورده شده آ های هوشمند است که درساختمان

 ]3[است.

 بررسی مطالعات -2

در بهره وری و افزایش  رسی کاربرد اینترنت اشیاب -1-2

 شهرهای هایهای تجدید پذیر در ساختمانسهم انرژی

 هوشمند

-هوشمندمنظور  به مختلف صنایع اشیاء در اشیا اینترنت از امروزه

هوشمند های دو جنبه پایش نقش اشیاء در سیستماز  آنها سازی

 . [2] شودمی استفاده وفور به کنترل کاربری آنهاو نیز 

از اینترنت اشیاء در شهرهای  ،در بیشتر نمونه های عملی موجود

تامین  برای تکنولوژی یکنندهتوانمند ابزار عنوان بههوشمند 

 وسایل و لوازم هوشمند، نقل و حمل، شهروندان هوشمند سالمت

 عنوان تحت ایمقاله در. [2] است شدهاستفاده   منازل هوشمند

-هوشمند ساختمان هایشبکه تکنولوژی در اشیا اینترنت نقش"

 و دانش دپارتمان توسطکه  "در شهرهای هوشمند های هوشمند

 ابوروکبا) 2عربی یمتحده امارات در آمریکایی دانشگاه مهندسی

 یذخیره رویکرد با مبحث این رونمایی از ه است،انجام شد (2015

-انرژی) تجدیدپذیر منابع از آن رفت هدر به از جلوگیری و انرژی

استقبال  (غیره و توده زیست -خورشید -باد تجدیدپذیر های

 هوشمند سالمت جهت شهرسازی مهندسی در .[2] گردید

 ساخت عنوان به شهری مبلمان و هوشمند نقل و حمل ،شهروندان

 در پیشرفت و شبکه اینترنت به متصل اشیای و ابزار تجهیز و

 یشبکه مفهومی مدل کمک به صنعت این اشیای اینترنت یزمینه

 مثل ،هوشمند شهریمبلمان  هوشمند اشیای در هوشمند

از همه  و نماها و آب هاآالچیق بنزین، پمپ دوچرخه، هایایستگاه

 مخصوصاً ،یرذتجدیدپ منابع از های هوشمندمهمتر ساختمان

 صفحات کمک به اشیا این تجهیز و نصب توسط خورشید

 کاربرد توان .[2]شد استفاده خورشیدی حساس سنسوردار

 سبب به اشیا این خودکه  یافت افزایش نحوی به اشیا اینترنت

 اینترنت و برق هایایستگاه شبکه به اتصال و آنها بودن هوشمند

 یشبکه به خود اضافی برق توزیع به قادر روز شبانه از ساعاتی در

 برق مازاد باشند ومیای منطقه خورشیدی های نیروگاه اصلی

 به را خورشیدی برق عبارتی به یا خود انرژی از ناشی شده تولید

 اشیا درارتباطی  هوشمند پروتکل این .کنندمی تزریق شبکه
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 جایی تا را تجدیدپذیر منابع از استفاده امکان خاورمیانه کشورهای

 حقیقت به را انرژی وریبهره انداز چشم افق که است داده  افزایش

 نشان وی مدل طراحی و مفاهیم استراتژی ینتیجه .است رسانده

 پروتکل در اختصاصی 3پییآ آدرس یک دارای شی هر ،دهدمی

 هایساختمان در هوشمند وسایل آن مهمترین .باشدمی ارتباطی

 کمک به بودنشان هوشمند دلیل به که هستند هوشمند شهرهای

ابتدا آنها است.  شده پرداخته آنها انرژِی توزیع به مفهومی مدل

مدل مفهومی کاربرد اینترنت اشیا در یک سیستم انرژی هوشمند 

سپس کارایی اشیای  ،نددست آوردهب 1شکل مانندیکپارچه را 

 مورد بررسی قرار دادندبه کمک اینترنت اشیا  های هوشمندمبلمان

[2]. 

 
 [2]کپارچهی هوشمند یانرژ ستمیس کی در ایاش نترنتیا کاربرد: 1 شکل

توان یافت که به مهمترین را میمزایای زیادی  در مدل مفهومی

 اشیای هوشمندکه به های هوشمند آنها اشاره خواهیم داشت. خانه

از منابع انرژی های تجدید پذیر به کمک می توانند  اند،تجهیز شده

کدام از اشیا  هر با بازده بیشتری استفاده نمایند زیرا  IOTفناوری 

ها و دستورات مربوط به سرویس ها و صاحبان آن می توانند داده

 .بارگیری کننددر کمترین زمان ممکن و با دقت باالیی خانه را 

 هایی عالوه بر این، شبکه به طور گسترده دارای بسیاری از دستگاه

 یچئمانند جمع کننده سو IOTاشیای است که می تواند به عنوان 

، سنسور هوشمند و محرک  ۴LED ،، ترانسفورماتوربانک خازن و

های به طور کلی شبکه .[2] در پست ها در نظر گرفته شود

های ساختماندارای   –هوشمند برای شهرهای هوشمند 

بهره وری انرژی توسط با افزایش کارایی بسیاری دارد که  -هوشمند

های سهم استفاده از انرژیتوان به خوبی میشبکه ی اینترنت اشیا 

                                                           
3 IP: International Protection 
4 Light Emitted Diode 
5 Marian Verhelst, Georges Gielen, Iman Khajenasiri, Abouzar Estebsari 
6 SEB: sustainability in Energy and Buildings 

ها در این . در مقابل از بزرگترین چالشدادتجدید پذیر را افزایش 

در اثر برخی  رنت اشیای آنآپلود شدن اینتعدم مدل به وضعیت 

 قابل 1که در شکل  .توان اشاره کردمی هایا قطعی از خطاها و

  ]2[مشاهده است.

بررسی کاربرد اینترنت اشیا در کنترل انرژی  -2-2

های هوشمند به کمک کانسپت معماری سلسله ساختمان

 اتبی انرژی رم

تحت عنوان که ای ( در مقاله2016) 5مارین ورهلست و همکارانش 

ی هاهای هوشمند در ساختمانهای کنترل انرژیبررسی راه حل

تکنیک  اینترنت اشیا با استفاده از تکنیکآوری فن هب هوشمند

 سازیایدارهای پکه از جمله تکنیک 6پایداری انرژی در ساختمان

 مراتبی سلسله معماری طراحی به ،ها استدر انرژی و ساختمان

-استفاده بر تاوردند آروی  هوشمند هایساختمان در اشیا اینترنت

 عوض در تا کنند،تأکید اینترنت به مجهز اشیا از جانبه همه ی

 در. [۴] کند کارآمدتر و ترراحت یشرایط هر در را مردم زندگی

 افزاری سخت هایحل راه از مختلفی هایجنبهطراحی این  تکنیک

که توسط  ددار وجود اشیا اینترنت الگوی تحقق برای افزارینرم و

ها افزارنرمیک مدل معماری سلسله گرا با عناوین فعال سازی 

و  ساختمان شبکه اینترنت هوشمندی متصل به افزارهاوسخت 

های شبکه توسط انرژیاشیا هوشمند درون  قابلیت شارژ خودکار

نمایش داده شده  2همانطور که در شکل جایگزین وجود دارد،

کلیه گن را از طریق مدستگاه ناه هاتا میلیاردها یا تریلیون است،

ر دوصل کند و  به یکدیگر اینترنتافزاری متصل به های نرمبرنامه

ها ض از مصرف زیاد انرژی مورد نیاز ساکنین این ساختمانوع

اینترنت اشیا در آوری فنمدیون موضوع این  .شودکاسته می

ها در این ساختمان است که یهای متصل به اینترنتدستگاه

دهی یا خدمات مورد نیاز اشیا متفاوت سرویس طراحی شده اند تا

 تامین کند.با دقتی باال  طور همزمان و بهو مردم را 
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در یک شهر هوشمند  معماری اینترنت اشیاء مدل سلسله مراتبی :2شکل 

 ]۴[دارای ساختمانهای هوشمند

های خانه ،های قبلی ذکر شددر این مدل همان طور که در بخش

های دین وسیله هستند که به کمک انرژیهوشمند دارای چن

-باتری انرژِی خورشیدی، انرژی بادی، بیومس ونظیر تجدید پذیر 

ی مورد نیاز خود را انرژ اند ونمودهکار  ر آنظین های هیدروژنی و

عین حال به طور در  این سیستم .کنندها تأمین میاز این انرژی

ی مورد نیاز میان صاحبان به توزیع و انتقال انرژی مصرفهوشمند 

یر وسایل شامل تجهیزاتی نظاین وسایل یا اشیا  پردازد.خانه می

، آشپزی، آب مصرفی و غیره مربوط به حرارت و برودت، روشنایی

بخش  وسایل مربوط به هر ست که هرکدام ازا هادر این ساختمان

توان به پذیر های تجدیدنرژیبسته به میزان توان مصرفی اشیا از ا

 صرفیولیدی خاصی از انرژی جهت افزایش راندمان تولید انرژی مت

 در انرژی کنترل کارکنند لذا راهها بسنده میساکنین ساختمان

-ساختمان این در دور راه از انرژی 7هوشمند کنترل رب تکنیک این

 عنوان به اشیا اینترنت پذیری انعطاف  مدل این دراستوار است.  ها

 تمام که است شده بیانیا نقطه قوت  برجسته ویژگی ترین اصلی

-می متصل یکدیگر به آن بر مبنی ساختمان تجهیزات و خدمات

 شبکه به دسترسی عدمرخداد  چالش، بزرگترین مقابل در و شوند

پایش  و قطعیت عدم باشد که باعث بروزمی آن قطعی و اینترنت

 هایانرژی باهایی است که ساختمان تجهیزات وضعیت از نامناسب

این  که کنندمی کار خورشید مخصوصاً دسترس در تجدیدپذیر

 در دور راه از کنترل دسترسی عدم مفهوم بهرخداد در مجموع 

این  پیداست 2همانطور که در شکل  .8شودمی تلقی اشیا اینترنت

امنیت اینترنت اشیای  مدیریت اعتماد واجرای سیستم چالش با 

-های نرم افزاری موجود در ساختمانفرم از طریق پلتهوشمند 

مدل مفهومی باشد. در این راستا قابل حل میهای هوشمند 

                                                           
7 remote Control Energy Intelligence In Smart Buildings 
8 enable remote Control in Internet of things 
9 Service – Oriented – Architecture Concept in Trust, Privacy & Security of management 
10 Julian Hunt, Naser Hossein Motlagh, Mahsa Mohammadrezaei, Behnam Zakeri 

به حفظ  آورده شده، 3شکلکه در  9خدمات معماری سرویس گرا

های تجدید که توسط انرژی یحریم خصوصی اشیای هوشمند

 ]۴[شوند، کمک بسزایی خواهد کرد.پذیر تغذیه می

 
در مدیریت انرژی شهر هوشمند با  گراشی خدمات معماری سرویس  :3 شکل

 ]۴[رعایت حریم خصوصی وقابلیت اعتماد 

های انرژی سهمبررسی کاربرد اینترنت اشیا در  -3-2

 ورانه انرژیآهای فنبا استراتژی پذیرتجدید

های یکپارچه سازی انرژی ،( 2020) 10جولیان هانت و همکارانش

عامل اصلی انتقال پذیر و بهینه سازی استفاده از انرژی را تجدید

اند. اثرات زیست محیطی لحاظ کرده غییراتانرژی پایدار و کاهش ت

ای مختلف هاینترنت اشیا در وجود سیستم عاملدر این پژوهش از 

هت هایی جها استفاده شده و راه حلجهت تجزیه و تحلیل داده

های تجدید پذیر بیان شده است های رسیدن به انرژیرفع چالش

استفاده از  انهبلند پروازمفهومی حی مدل مفهومی یا طرابه که 

شده  منجر پذیرهای تجدیددر انرژی رمز ارزهای دیجیتالفناوری 

های اولیه ناشی از تر تکنیک برآورد هزینهطور دقیق. به [۴] است

های هوشمند زات  و سیستمپذیر که شامل تجهیهای تجدیدانرژی

 شود.آورد و محاسبه میینترنت اشیا برباشد از طریق امی

دیجیتالی شدن مبتنی بر اینترنت اشیا موجب تغییر یک سیستم  

-یک سیستم انرژی یکپارچه میبه  سویه  انرژی از یک مسیر یک

های انرژی به مصرف  تولید از طریق شبکهبه این معنی که  شود

ای خواهیم در نتیجه مسیری شبکه شود وه وتوزیع مینکنندگان ارا

 داشت.

ر یک داز مهمترین کاربردهای اینترنت اشیا  نمونه به عنوان

توان به موارد مهمی نظیر می ،انرژی هوشمند یکپارچهسیستم 

 های هوشمند، سیستم انرژی توزیع شده و نیروگاهساختمان
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نشان داده شده  ۴انرژی و غیره اشاره کرد که در شکل  مجازی

 . [۴] است

 
در شهر هوشمند مبتنی  بین داده ها )اطالعات(مدل مفهومی ارتباط : ۴شکل 

 ]6[براینترنت اشیاء

ی جهت کنترل، مدیریت صحیح و های انرژدر هر یک از سیستم

های اینترنت اصلی مبتنی بر پلتفرموری هر چه بیشتر، تالش بهره

های استفاده از اینترنت ذخیره ساز انرژی است و اما چالش اشیای

ها که به آنها اشاره های این سیستممزیت هاشیا در کنار کلی

های انرژی مند بودن سیستمخواهیم کرد، همان عدم کیفیت

عدم توزیع  -گی با یکدیگرر اینترنت اشیا نظیر عدم یکپارچمبتنی ب

 5 شکلکه در گن بین تمام اعضای سیستم مانرژی به صورت ناه

لید یین ناشی از راندمان توو در نهایت توان پانشان داده شده 

دار قابل های دیجیتالی سنسورپذیر دستگاههای تجدیدانرژی

اما  .قابل مشاهده می باشد 1جدولو در  کنترل از راه دور است

کار آمدی  هایها راه حلوشبختانه برای هر یک از این چالشخ

ه ئارا 1در جدول پیش بینی شده است که لیست شماری از آنها 

 شده است.

 
 ]6[مصرف انرژی واحدهای مسکونینمودار سهم  :5 شکل

ه سود ئها و اراذیری شبکه و کاهش نیاز به داراییانعطاف پ -لفا

 .آوری به مصرف کنندگان

                                                           
11 O & M:Operation and Maintenance 
12 Mining by cryptocurrency  
13 VRE: Variable Renewable Energy 

 .جاریهای برق موری انرژی توسط نیروگاهب( جمع آ

ها از طریق تجزیه و تحلیل ناشی از خطر پ( جمع آوری داده

و جلوگیری از حوادث و افزایش 11و نگهداری رعمیخرابی آنها، ت

 .ایمنی 

های کارشناسان و متخصصان بالقوه شرکتت( استفاده از 

های ها و مشکالت موجود در شبکهتاسیساتی و شناسایی خرابی

 .از راه دور و انرژی و احتمال رفع آنها به صورت مجازی

های یش یا خرابی در شبکهاث( بهبود سرعت در رفع نشتی در گرم

  .کاهش زمان نگهداری و خطر سالمتی و ایمنیبرق و 

  بازار امکانات و تحلیل و تجزیهبا خطا رفع  و ج( تعمیر و نگهداری 

 انرژی یذخیره مانند پذیری انعطاف یاهگزینه کردن فعال برای

 .سیستم در

 آوری سود افزایش به تقاضا و عرضه تعادل عدم خطر کاهش( چ

 دیجیتال رمز ارزهای در 12ینگماین از استفاده با انرژی تجارت در

در زنجیره تامین انرژی ) شکل  رمز ارزهای دیجیتال آوری فن و

6). 

 از شده دیجیتال برق تولید و خاموشی خطر از جلوگیری( ح

 .مختلف زمانی هایمقیاس در تولیدی واحدهای

مانند انرژی بسته به هوا، وامتغیر یا  13پذیردخ( منابع انرژی تجدی

های جدیدی را برای سیستم انرژی خورشیدی چالشبادی و 

ک سیستم انرژی کنند در یمند به نام چالش متناوب ایجاد میهوش

منعطف با سطح  تولید انرژی  ،پذیر های تجدیدبا سهم زیاد انرژی

تغییر در عرضه دامنه  شود زیرامحسوب می تقاضا یک چالش بزرگ

منجر به عدم تطابق در  ت کهاس نیز نامنظم بسیار وسیع و و تقاضا

 ،های اینترنت اشیاشود. سیستمهای زمانی مختلف میمقیاس

کنند وازن بین تولید و تقاضا ایجاد میانعطاف پذیری را در ایجاد ت

های های استقرار انرژیشتواند از چالی خود میکه به نوبه

را در تجدیدپذیر بکاهد و در نتیجه سهم بیشتری از انرژی پاک 

 ار قرار دهد.اختی

گیری های یادبا استفاده از الگوریتم د( استفاد از اینترنت اشیا

ه و رضمختلف ع هایآورین تعادل بهینه فنییماشین که به تع

توان به نتایج کارآمدتری از انرژی دست کند، میتقاضا کمک می
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-های هوش مصنوعی میفاده الگوریتمیافت. به عنوان مثال، است

برق داخلی  برق نیروگاه حرارتی را با منابع تولیدتواند خروجی 

 متعادل کند.

در مقیاس  1۴های خورشیدیبسیاری از پنل هم آوردن گردهـ ( 

از کاربردهای اینترنت اشیا و در نتیجه تجمیع انرژی آنها کوچک 

وسیع مصرف کنندگان سبد انرژی  مورد نیاز بازاردر تأمین انرژی 

 ] 6[است.

 
 ]6[تامین انرژیزنجیره : 6شکل 

 نتیجه گیری: -4

 اطالعات توزیع به قادر اشیا اینترنت که دهندمی نشان نتایج

 هستند هوشمند انرژی هایسیستم در انرژی پردازش به مربوط

 را پردازش این خود قادراست اختصاصی پیآی آدرس توسط که

 .دهد انجام هوشمند هایسیستم کل در

 انرژی هایسیستم در اشیا اینترنت که دادند نشان هابررسی

 شرایط همه در هوشمند هایساختمان سیستم قبیل از هوشمند

 سازی شبیه هایپلتفرم توسط دور راه از نیز و مکانی و زمانی

 تولید و ذخیره به قادر خود افزاریسخت و افرازینرم یشده

 انرژِی سهم و هستند هوشمند هایساختمان نیاز مورد انرژی

 این که کنندمی تأمین تجدیدپذیر هایانرژِی از را خود نیاز مورد

 حقیقت به را انرژی وریبهره و کنترل اندازهای چشم قاف مورد

 .است کرده تبدیل

 نظری مبحث در انرژی راندمان باالترین به یابیدست منظور به

 در تجدیدپذیر هایانرژی سهم افزایش در انرژی وریبهره

 نهایی و اولیه انرژی مصرف و تولید جهت هوشمند هایساختمان

 هایلمد توسط منطقی و علمی هایحل راه یهئارا هاساختمان

                                                           
14  PV: PhotoVoltaic 

تامین انرژی با ارایه استراتژی یا راه  مفهوم به مشروط مفهومی

های هوشمند های تکنیکی از طریق اینترنت اشیا درساختمانحل

پذیر( های تجدیدهای انرژی )افزایش سهم انرژیدر رفع چالش

های هوشمند شبکه هوشمند یکپارچه، رسیدن به توسط داده

اند، ریزی کردهالنی که حامیان محیط زیست برنامهاهداف ک

 امکان پذیر شده است.
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 ریدپذیتجد یها یهوشمند وانرژ یشهرها یبرا ائیاش نترنتیانجام شده در ا یهر کدام از پژوهشها یها دیفرصت ها وتهد ،قوت ،نقاط ضعف سهیمقا :1جدول 

 عنوان پژوهش
نام 

 پژوهشگران
 تهدید فرصت ضعف/چالش قوت کار خالصه

نقش اینترنت اشیا در تکنولوژی 

های توزیع برق شهرهای شبکه

 هوشمند

ابوروکبا 

 وهمکاران

2015 

اینترنت اشیا جهت ارتقای کیفیت توزیع انرژی در 

وشمند، سالمت هوشمند، حمل و نقل ههای شبکه

-هوشمند درشهرهای هوشمند که اکثر وسایل شبکه

هستند که انرژی های هوشمند لوازم منزل هوشمند 

های آنها از طریق منابع انرژی تجدیدپذیرتوسط ایستگاه

 اند.مجازی برق توزیع شده

های وجود فناوری اینترنت اشیا در شبکه-1

اپلود و -هر وسیله هوشمند  IPآدرس      -هوشمند

راه از د اشیا ساختمانهای هوشمنکنترل ریموتینگ 

 دور

.قطع شبکه اینترنتی هوشمند 1

 چهیکپار

.شارش نامتعادل انرژی در میان 2

 دستگاه ها )توزیع ناهمگن انرژی(

 های ارتباطی هوشمندشبکه استفاده از -1

امکان استفاده از منابع تجدید پذیر و -2

 های توزیع برق در وسایل هوشمندایستگاه

 (IOT)مدل مفهومی شبکه هوشمند -3

عدم وضعیت آپلود شدن لوازم هوشمند 

 متصل به اینترنت شبکه

چارچوب اینترنت اشیا برای انرژی 

هوشمند در ساختمانها توسط 

طرح ها، نمونه های اولیه 

 یشاتآزما

 پن

 وهمکاران

2015 

شبکه های هوشمند  بخش اصلیاینترنت اشیا به عنوان 

ساختمانها برای بازده مفید انرژی ساختمانها  به طور 

کنترل انرژی خودکار با وجود پلت فرم ه سیستماتیک ب

کمک های هوشمند روی تلفن و تبلت های هوشمند، 

 است.کرده 

هوشمند وجود فناوری اینترنت اشیا در شبکه -1

لوازم و  ساختمان ها برای اجرای محاسبات انرژی

 تجهیزات ساختمان

وجود شبکه هوشمند یکپارچه برای توزیع و -2

 تبادل انرژی میان دستگاه های هوشمند

 هزینه اولیه هنگفت-1

ختصاص مدت زمان طوالنی ا-2

برای رسیدن به طرح نهایی 

 آزمایش شده

آفلود شدن شبکه اینترنت -3

 هوشمند

استفاده از هوش مصنوعی در اجرای واقعی -1

 ساختمان های طراحی شده

دریافت گواهینامه انرژی هوشمند -2

 ساختمان

انعطاف پذیری شبکه های هوشمند -3

 ساختمان های هوشمند

عدم انعاطف پذیری شبکه هوشمند -1

ساختمان های هوشمند در سرویس 

 خطا -دهی از راه دور به هنگام قطعی

زیست محیطی ناشی از آلودگی های -2

تجهیزات سیستم های هوشمند در بازه 

 زمانی تعمیر و نگهداری و بهداشت آنها

اینترنت اشیا بعوان راهکار  کنترل 

های هوشمند در ساختمانها انرژی

 های هوشمندهای شهربرای برنامه

خواجه نصری 

 وهمکاران

2016 

کنترل هوشمند انرژی در ساختمانهای شهرهای 

به کمک اینترنت اشیا با هدف اتصال چندین هوشمند 

ن از طریق اینترنت به کمک مفهوم مدل گمهدستگاه نا

معماری سلسله مراتبی قابل انعطاف در هوشمندسازی 

 پذیرفته شده است. ساختمانهای شهر هوشمند

 وجود فناوری اینترنت اشیا-1

از طریق های ناهمگن استفاده از اتصال دستگاه-2

 اینترنت

 هاساختمانرل هوشمند/ریموتینگ در کنت-3

 یکدیگر اسرویس دهی دستگاه ها ب-۴

 های طراحیها یا ضعفچالش

(IOT) 

 مفهوم سلسله مراتبی معماری انعطاف پذیر-1
های کاربردی ها یا اپلیکیشنبرنامه-2

(IOT) 

پذیری در ساختمانهای عدم انعطاف

 هوشمند شهرهای هوشمند

های سازی انرژییکپارچه

سازی استفاده تجدیدپذیر و بهینه

از انرژی پایدار و کاهش تغییرات 

 آب و هوایی

مطلق وهمکاران 

2020 

 –در تامین گیری جامع از فناوری اینترنت اشیا بهره

توزیع و تقاضای انرژی جهت افزایش سهم  -انتقال

 های تجدیدپذیر و کاهش اثرات زیست محیطیانرژی

های مختلف برای تجزیه و وجود سیستم عامل

هایی برای رفع و وجود راه حل هاتحلیل داده

 های انرژی )فناوری بالک چین(چالش

های انرژی در حریم چالش

ی خصوصی و امنیت مدل ها

 معماری سرویس گرا

گذار امکان بررسی توسط نمایندگان سیاست

انرژی، اقتصاددانان انرژی و مدیران در 

(IOT) های انرژیسازی سیستمدر بهینه 

 های زیست محیطیآلودگی

 


