
 

 

 ساخت شهرهای هوشمند درهوشمند  های فناوری کاربرد

 

خدمات  پیوستهتکنولوژی اند. (، شهرهای هوشمند به بیش از یک مفهوم تبدیل شدهIoTبا توسعه گسترده اینترنت اشیاء )

یک  ممکن است وسازساختجدید در صنعت  فناوری کارگیریبه هرچند. دهدمیقرار  تأثیررا تحت شهری در سراسر جهان 

 را در پی داشته است. وسازساختو بهبود فرایندهای  موردنیازکه تغییرات  شدهثابتروند آهسته باشد، اما 

 ترآسانبهبود کیفیت زندگی با ایجاد شهرهای پایدارتر، کارآمدتر و  برای هازیرساخت یتوسعههوشمند و  شهرهایساخت 

 هایجنبهدر تمام  ترپیشرفته هایآوریفنادغام  سویبه، حرکت جهان ازپیشبیشبا شهری شدن . استبرای زندگی، ضروری 

زندگی  هاآنبر کسانی که در داخل  تنهانه. حقیقت این است که شهرهای هوشمند کندمیاهمیت بیشتری پیدا  زندگی

به دنبال  با تمرکز گسترده بر قابلیت زندگی، . شهرهای هوشمندگذارندمی تأثیر، بلکه بر تمام مردم در سراسر جهان کنندمی

 .هستند – مردم )اجتماع(، سیاره )محیط( و سود )اقتصادی( -پایداری  اصلمنفعت رسانی به سه 

 روهاپیاده، مسیر ایجادهبرای دسترسی سریع و دقیق به اطالعات ترافیکی، شرایط  یموبایل هایبرنامه در شهرهای هوشمند از

کارگران به اطالعات دسترسی  تنهانهموبایل،  هایبرنامههوشمند و  حسگرهای استفاده از. با شودمیاستفاده و سایر موارد 

روباز یا زمان  هایپارکینگه شهروندان نیز به اطالعاتی شبیه موقعیت کبل، کنندچرخش ترافیکی را بهینه  توانندمیدارند و 

ی نظیر مدیریت هایبرنامهبا  توانندمی، شهرها فناوری. با این سطح از خواهند داشتدسترسی نیز  هارستورانانتظار برای 

منابع را بهتر  ،کندمیاستفاده به بخش بهداشت زباله  آوریجمعبه  نیازِ زمانِ رسانیاطالعبرای  حسگرهاییپسماند که از 

 مدیریت کنند.



 

 

برای  هاداده. این شودمی آوریجمع راحتیبهاست که  یپیشرفت شهرهای هوشمند، حجم زیادی از اطالعات ترینبزرگ

شروع  وسازساختبا  هااینو همه  شودمیاستفاده  ...، مدیریت منابع و ونقلحملاز مصرف انرژی،  چیزهمه سازیبهینه

ها و سایر ، میکروچیپحسگرهابا استفاده از و یندهای خودکار آفر با .... تهویه هوا، گرمایش، روشنایی، امنیت و شودمی

. بسیاری از شوندمیو مدیریت  آوریجمعکاربری و عملکرد ساختمان،  بر اساس هاداده. شوندمیکنترل  هادستگاه

برای مردم ناشناخته  ممکن استو  شدهاجرا  وسازساختاز شهرهای هوشمند در فرآیند  برداریبهرهالزم برای  هایآوریفن

 باشد.

 وسازساختفناوری در 

بهبود  باعثضروری است. این کار  وریبهرهبرای اطمینان از ایمنی، پایداری و  وسازساختاستفاده از فناوری هوشمند در 

به  کارگاه اتصال. با شودمی کارگاههیزات و مصالح و کار در از دفتر کار تا تج وسازساختنعت روش انجام کارهای ما در ص

BIM پروژه را داده و فرآیند ساختمان از ابتدا تا انتها را  بندیزمانبرنامه  سازیبهینهبه مهندسان و پیمانکاران امکان ، فناوری

 .کندمیتسهیل 

 ، سوابق ایمنی و موجودیمجوزهااز  چیزهمهتا اطالعات را با ردیابی  کندمیو پیمانکاران کمک  هاسازمانجدید به  هایبرنامه

هنوز در  خودکار هایکامیون هرچندیک آغاز است.  فقطهوشمند در دفتر  فنّاوری .دارندنگهمنظم، در دفتر خود  صورتبهانبار 

خودروی  هایفناوری با ترایمنمناطق کاری . شوندمیمشاهده در بازار  اما راه خود به بازارهای جهانی هستند، باز کردنحال 

دور و  هاجادهدر حال ورود به  محافظ ضربهو خودروهای  اندشدهبه واقعیت تبدیل  خودکار هایکامیون مانند ایرانندهبدون 

خودکار، بولدوزرها، بیل  بتن هایکامیوناستفاده از  شاهد زودیبه. هستندخودرو  یکنندهکنترلخطر از راننده و  کردن

 .کارگاه خواهیم بوددر  ...مکانیکی و 

 و بتن هوشمند حسگرها

و بتن همچنان انتخاب برتر مصالح  دهندمیتشکیل  را فیزیکی در سراسر جهان هایزیرساختبتنی بخش بزرگی از  هایسازه

از دست دادن یکپارچگی ساختاری  باعثن و خوردگی بتن گذشت زما اگرچهساختمانی برای مهندسان عمران و سازه است. 

است. با توسعه شهرهای  وسازساختمصالح ساختمانی در صنعت  ترینبادوامو  پایدارترین، اما بتن هنوز هم یکی از شودمیآن 

بتن در طول  ایسازهبرای نظارت بر وضعیت  یجدید هایروش ایجادمهندسان در حال  تکامل فناوری، یادامه هوشمند و

 .کندمیبتنی کمک  هایسازهکه در نهایت به افزایش طول عمر و ایمنی  هستند آوریعملدوره 

که  نانو فازیمانند الیاف کربن، سرباره فوالد، کربن سیاه یا مواد  رسانانیمهرسانا یا  هایپرکنندههوشمند با استفاده از  هایبتن

مقاومت و کرنش بیشتری نسبت به بتن معمولی  توانندمیو  هستند، در حال توسعه شوندمیسیمان اضافه  یپایهبه مواد 

 کنترلخوردگی میلگرد،  کنترلترافیک،  کنترلبه  تواندمیهوشمند  هایبتن. با توجه به رسانایی آن، استفاده از داشته باشند

 .کندو ... کمک  یبتن اعضای تغییر شکلتنش/کرنش یا نیرو/

امکان دسترسی به اطالعات الزم برای  هاآنهستند که به  یبتن هوشمند فنّاوری استفاده ازبتن در حال  تولیدکنندگان

به  سیمبی با فناوریو  کرده اطالعات را ثبت توانندمیمدفون در بتن  حسگرهای. دهدمیرا  یبتن هایمخلوط سازیبهینه

 هوشمند و تبلت انتقال دهند.  هایگوشی



 

 

که  –به غلبه بر مشکالت بالقوه و نظارت بر سالمت کلی بتن  تواندمی آوریعمل هنگامدقیق دما و مقاومت بتن در  کنترل

 کمک کند. – مزیت بزرگی برای پیمانکاران و مهندسین است

و افزایش  اههزینهو در نهایت به کاهش  دگیرمیو مدیران پروژه قرار  گروهبالفاصله در دسترس اعضای  حسگرهای هاداده

. عالوه بر این، با دهدمیکارگاه را به اطالعات کامل  امکان دسترسی و دفاتر راه دور گروهاعضای  بهو  کمک کرده وریبهره

کننده  بینیپیش هایتحلیلدر بلندمدت به توسعه  ممکن استها حسگراز این  شدهآوریجمعی هادادهکمک هوش مصنوعی، 

 و افزایش کارایی کمک کنند. هارویهو 

حمایت از جامعه،  وآن  هایزیرساختهوشمند در  حسگرهایپیشرفته و  هایفناوری سازیپیادهشهر هوشمند  یکهدف از 

 هوشمند حسگرهای، وسازساختمربوط به شهرهای هوشمند و  هایآوریفن ترینمهمو اقتصاد است. یکی از  زیستمحیط

هوشمند برای نظارت بر سالمت بتن در نهایت به افزایش پایداری و  حسگرهای، استفاده از گفته شدکه  طورهمانبتن است. 

 .کندمیکمک  هازیرساختطول عمر 
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