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  کتابخانھ ملی ایران BMSگزارشی از پروژه  
 

ون در یاتوماس� یھا س�تمیش�رفتھ و در ح�ال توس�عھ ب�ھ اس�تفاده از سیپ یع صنعتمش جوایدر عصر حاضر، گرا

ھنگف��ت  یھا ن��ھیدر ھز ییجو و ص��رفھ یانس��ان یروی��اھش نک��ز مختل��ف، ب��ا ھ��دف ک��ھا و مرا ن ع، س��ازمایص��نا

، یمختل�ف ص�نعت یاھ� طیدر مح ی�کنت�رل اتوماتک یھا س�تمیاز س یا حجم گسترده یریارگک، منجر بھ یاقتصاد

  .ده استیگرد یونکمس یو حت ی، اداریتجار

نترل ب�ھ ص�ورت جداگان�ھ، مس�تلزم ص�رف ک یھا ستمیساین از  یکرد ھر کھ نظارت بر صحت عملکاز آنجا 

ت یریس�تم م�دیس ی�کاز ب�ھ ی�باش�د، ن یآنھ�ا م یریارگک�در مح�ل ب�ھ  یانس�ان یرویز حضور نیو ن یوقت، انرژ

نت��رل درع��رض م��دت زم��ان ک یھا س��تمیھ سی��لک یرآوردن اطالع��ات و س��ازماندھش دیھ ق��ادر ب��ھ نم��اک��ج��امع 

  .ندک  یم ادینمود پ یریباشد، بھ طرز چشمگ یوتاھک

ر ب�ھ ص�ن و منحین�و ی وهیش� ی�کبھ عنوان  )ت ساختمانیریستم مدیس( BMSر، یان اخیسال ین راستا طیدر ا

ارگرفتھ شده و توانستھ است کبھ  یمع صنعتثر جواکو در ا یردن انتظارات فوق معرفکفرد درجھت برآورده 

و  یص���نعت یھ���ا طیار رفت���ھ در محک���نت���رل ب���ھ ک یھا س���تمیس یت تم���امیرین���ھ م���دیخ���ود را در زم یھ���ا تیقابل

ب��ر  یاجم��ال یگ��ردد، نگ��اھ یم میھ در دو بخ��ش حض��ورتان تق��دک��رو  شیمقال��ھ پ�� .ب��ھ اثب��ات رس��اند یرص��نعتیغ

 BMS ی پ�روژه یعن�یش�ور ک BMS یھا ن پروژهیاز بزرگتر یکیز یآم  تیموفق یزاندا  ، اجرا و راهیطراح

ف�روش و خ�دمات  یده انحص�ارن�ینما) CCI(ران ینترل اکز کت مرکھ توسط شرکباشد  یران میا یتابخانھ ملک

ن�ھ یھ�ا در زم  تکن ش�ریتر  از با سابقھ یکیو ) Honeywell(ول یھان  تکشر ینترلکزات یاز فروش تجھ پس

   .افتھ استیران، تحقق یدر ا) BMS(ون ساختمان یاتوماس یھا  ستمیس یانداز  ، اجرا و راهیطراح

  

  پروژه یمحل اجرا یمعرف

س�بز،  یمترمرب�ع فض�ا 30000ربن�ا و ح�دود یمترمرب�ع ز 97000ران ب�ا ی�ا یاسالم یجمھور یتابخانھ ملک

مترمرب�ع  62000ت س�احمب�ھ  ینیھ در زمکباشد  یشور مک یادار -یفرھنگ یھا ن ساختمانیتر میاز عظ یکی

ن یساخت ا. ده استیھمت احداث گرد دیو شھ ید حقانیشھ یھا د تھران حد فاصل بزرگراهاآب عباس یدر اراض

ت کمنحص�ر ب�ھ ف�رد آن توس�ط ش�ر یو معم�ار یو طراح� ین و شھرس�ازکم بھ سفارش وزارت مس�یعظ یبنا

وس�ف یاد اس�تاد ی�زن�ده  یرپرس�تدر و سی�رحیم مھن�دس محس�ن یق�اآت جن�اب یریرراز بھ مدیمھندسان مشاور پ

  .رفتھ استیزاده صورت پذ عتیشر

ده اس�ت یان رسیدر ھشت طبقھ بھ پا 1383آغاز و در سال  1371تابخانھ از سال کات احداث ساختمان یعمل

 یمطالع�ھ، فض�اھا یل ش�امل محوط�ھ، تاالرھ�اک� یر بن�ای�مترمرب�ع از ز 60000ش از یو در ح�ال حاض�ر ب�

ق��رار  یب��ردار م��ورد بھ��ره... ن��گ و کی، پاریبفروش��تاک، کودک��ق��ات، مھ��د یز تحقک��ت��اب، مراک، مخ��ازن یادار

  .دیبردار مورد استفاده واقع خواھد گرد  از بھرهیربنا در مراحل بعد و بستھ بھ نیھ زیگرفتھ و بق

  شرح پروژه

ل ی��ز قبا یکیانک��و م یک��یترونک، الیک��یترکزات الی��از تجھ یران ان��واع مختلف��ی��ا یتابخان��ھ مل��کدر س��اختمان 

 یی، خط��وط روش��نا)HVAC(ھ مطب��وع ی��تھو یھا م��دار بس��تھ، دس��تگاه یھ��ا نیبرھ��ا، آسانس��ورھا، دورب تابک

)Lighting(زل ژنرات����ور، ی����ف، دیش����ار ض����عف، یب����رق فش����ار ق����و یق، تابلوھ����ای����س����تم اع����الم حری، س
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 یھ��ا ، برجھ��ا لرھ��ا، پمپیلرھ��ا، بویمانن��د چ یزک��موتورخان��ھ مر یکیانک��زات می��ز تجھی��ترانس��فورماتورھا و ن

رد ک�نت�رل و نظ�ارت برعملکھ لزوم کده یگرد یانداز ، اجرا و راهیطراح ...و  یحرارت یھا مبدل ، نندهک کخن

مختل��ف  یھ��ا ش��رفتھ در بخشیون پیاتوماس�� یھا س��تمیس یریارگک��زات خ��ود باع��ث ب��ھ ی��ن تجھی��از ا ی��کھ��ر 

  .ساختمان شده است

ل�زوم ، ھا در محل اجرا ستمین سیا یمتما یل و سازماندھنترکان کتابخانھ و عدم امک یبا توجھ بھ وسعت فضا

مح�ل باش�د،  ی�کس�اختمان از  ینترل�کزات ی�تجھ یمت تم�ایریھ ق�ادر ب�ھ م�دکپارچھ یکستم یس یک یریارگکبھ 

را ھمزم�ان ب�ا رون�د  BMSس�تم یران ب�ھ سی�ا یتابخان�ھ مل�ک زی�مسووالن امر را ب�ر آن داش�ت ت�ا مق�دمات تجھ

  .دو مرحلھ فراھم آورند یط تابخانھکل ساختمان یمکت

الزم و در  یھا یپس از بررس ود یران برگزار گردیا یتابخانھ ملک BMS ی نرو مناقصھ فاز اول پروژهیاز ا

ران ی�نترل اکز کت مرکشنھاد شری، پBMS ی نھینندگان در مناقصھ در زمک تکشر یینظر گرفتن سوابق اجرا

ن مرحل�ھ، ی�د ت�ا در ای�ھ و انعق�اد ق�رارداد مق�رر گردی�اول یھ�ا افقرفتھ و پس از تویشنھاد پذین پیبھ عنوان بھتر

، خطوط یزکورخانھ مرار رفتھ در موتکبھ  زاتی، تجھیبردار  ھ مطبوع در حال بھرهیتھو یھا دستگاه یتمام

 ینترل�کزات ی�وات و تجھزل ژنرات�ور در ابت�دا ب�ھ ادی�ف و دی، فش�ار ض�عیش�ار ق�وفبرق  یھا ، پستییروشنا

  .متصل گردند BMSستم یت بھ سیمجھز در نھا) Local( یمحل

  

  رانیا یتابخانھ ملک BMS ی ھکساختار شب

BMS یھا س��تمیس یتم��ام و یزک��وتر مریامپک��ا چن��د ی�� ی��کل از کگس��ترده متش�� ی ھکش��ب ی��ک، یل��کدگاه ی��از د 

  .باشد یساختمان م یکمختلف  یھا ار رفتھ در بخشکبھ ) Local( ینترل محلک

و  یب�ر ن�وریفش�بکھ، کابلھ�ای  یھ�ا اب�لکق ی�ا از طری�م و یس� ین است ب�ھ ص�ورت بکمنترل مک یھا ستمین سیا

ا ی��و  یاس��تاندارد جھ��ان یھ��ا لکده و توس��ط پروتی��ھ متص��ل گردکش��ب یزک��مر یوترھ��ایامپکخط��وط تلف��ن ب��ھ 

  .ندیمخصوص بھ خود با آنھا ارتباط برقرار نما یھا لکپروت

و ات�اق  BMS یھ�ا واق�ع در اتاق یزک�وتر مریامپک�ز دو ، ا1ز در ف�ازی�ران نی�ا یتابخانھ مل�ک BMS ی ھکشب

زات موتورخان�ھ یھ مطبوع، تجھیتھو یھا مربوط بھ دستگاه ینترل محلک یھا ستمینگ موتورخانھ و سیتوریمون

  .ده استیل گردکیزل ژنراتور تشیف و دی، فشار ضعیبرق فشار قو یھا و پست یی، خطوط روشنایزکمر

در خط��وط جداگان��ھ ب��ھ ) Lon(ل��ون  یھ��ا ابلکھ موس��وم ب��ھ کش��ب یھ��ا ابلکق ی��نت��رل از طرک یھا س��تمین سی��ا

ب��ھ  یب��ر ن��وریف یھ��ا ابلکھ و کزات ش��بی��تجھ یس��ریکگر م��رتبط ش��ده و توس��ط یدیک��وار ب��ھ  ری��ص��ورت زنج

  .اند دهینگ موتورخانھ متصل گردیتوریو اتاق مون BMSدر اتاق  یزکمر یوترھایامپک

و  یک���یترک، الیکیانک��رات می��رد تجھک���رج��ھ اول، نظ��ارت ب��ر عملدر د ینت��رل محل���ک یھا س��تمیس ی ف��ھیوظ

ب��ھ منظ��ور ارس��ال  یزک��مر یھ��ا وتریامپکم��رتبط ب��ا خ��ود و در مراح��ل بع��د تب��ادل اطالع��ات ب��ا  یک��یترونکال

نت�رل کزات تح�ت ی�وترھ�ا جھ�ت اعم�ال ب�ھ تجھیامپکاز ط�رف  ینترل�کن یاف�ت ف�رامیز دریستم و نیاطالعات س

  .باشد یم

و ران را م�ورد بح�ث ی�ا یتابخان�ھ مل�کھ مطب�وع یتھو یھا ون دستگاهیاتوماس یھا ستمیرد سکملن شماره عیدر ا

ھ کاتص�ال آنھ�ا ب�ھ ش�ب ی نت�رل و نح�وهک یھ�ا س�تمیرد سک�ح عملیبعد بھ تشر یھا قرار داده و در شمارهبررسی 

BMS م پرداختیتابخانھ خواھکساختمان  یھا گر بخشیدر د.  
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  رانیا یمل تابخانھکھ مطبوع یستم تھویس

ع�دد اگ�زوز ف�ن  50س�ان، ع�دد دس�تگاه ھوار 63مش�تمل ب�ر  تابخان�ھ مجموع�اکھ مطبوع ساختمان یستم تھویس

ان و ب�ر طب�ق ی�ن می�ھ از اک�باش�د  یم یل س�قفی�وکعدد ف�ن  9و ) دمنده ھوا(فن  یعدد ساپال 6، )ھوا ی ندهکم(

در ف�از اول ب�ھ ھ�ا  فن یو س�اپال ھ�ا گزوزفنا یعدد دستگاه ھوارس�ان ب�ھ ھم�راه تم�ام 41قرارداد منعقده تعداد 

ز در ف�از دوم ی�م�وارد ن یبقده و م�ای�متصل گرد BMSستم یت بھ سیمجھز و در نھا Local ینترلکزات یتجھ

  .قرار خواھند گرفت BMSھ کتحت پوشش شب

 یھا اتاق و درموجود بوده  یا و چند منطقھ یا منطقھ کران در دو نوع تیا یتابخانھ ملکھوارسان  یھا دستگاه

از آنھ��ا  ی��کان��د و ھ��ر  دهین��ده گردکجداگان��ھ ب��ھ ن��ام ات��اق ھوارس��ان نص��ب و در طبق��ات مختل��ف س��اختمان پرا

  کت(سان رھوا یھا تگاهسھر دو نوع د .باشند یدار م از ساختمان را عھده یمطلوب بخش یھوان یتام ی فھیوظ

ت��ازه، برگش��ت و  یگانھ ھ��وا س��ھ یوژ، دمپرھ��ایفین��ده س��انترکدمن��ده و م یھ��ا از فن) یا و چن��د منطق��ھ یا منطق��ھ

 یھ�وا یھ�ا انالکز ی�و ن یا س�ھکی یلترھ�ای، ف)زن رطوب�ت(بخ�ار   کآب سرد و گرم، افش�ان یھا لیوک، یخروج

آب سرد و آب گرم در  یھا لیوک، یا منطقھ  کت یھا در ھوارسان .اند دهیل گردکیتش یرفت، برگشت و خروج

رات دما ییھ تغک یمناطق بھرفت و برگشت  یھوا یھا انالکا یانال و کاند و  و پشت سر ھم واقع شده  طبقھ یک

و گ��رم در دو  دآب س��ر یھ��ا لیوک، یا چن��د منطق��ھ یھا در ھوارس��ان .ان��د افتھیدارن��د، راه  یس��انیکو رطوب��ت 

ھ ک�� یب�ھ من�اطق رف�ت و برگش�ت یھ��وا یھ�ا انالکگ�رم واق�ع ش�ده و  کس��رد و د کد یھ�ا مج�زا ب�ھ نام ی طبق�ھ

  .اند دارند، اختصاص داده شده یرات دما و رطوبت متفاوتییتغ

ون ب�ھ ن�ام دمپ�رز یدمپ�ر دو قس�مت ی�کرف�ت،  یھ�وا یھ�ا انالکاز  یکھر  ین برایھا ھم چن ن ھوارسانیدر ا

عب�ور دادن  یگر بوده و براید آن خالف جھت قسمت یھا از قسمت یکھ جھت چرخش ھر کھ شده است یتعب

گرم  کتواند بھ سمت د یرفت و زون مربوطھ، م یانال ھواکاز ھر دو بھ داخل  یا مخلوطی دگرم، سر یھوا

  .ت دھدیر وضعییباز تغ  مھیا حالت نیا سرد ی

 یتاب، تاالرھاکمخازن بستھ  یجھت ھوارسان یا منطقھ  کت یھا ران از ھوارسانیا یتابخانھ ملکدر ساختمان 

 ین ھ�وایجھ�ت ت�ام یا چندمنطق�ھ یھا و از ھوارسان... .و  کودکرستوران، مھد  ھا، ش، موزه، نمازخانھیھما

... ھ�ا، راھروھ�ا و  ارگاهکا، انبارھ�ا و یتر اف�ھک، یآموزش� یھ�ا السک، اداریمطالع�ھ، دف�اتر  یمطلوب تاالرھا

  .استفاده شده است

  ھ مطبوعیتھو یھا نترل دستگاهکستم یس

ل کیافزار تش�� اف��زار و س��خت  دو بخ��ش ن��رمران از ی��ا یتابخان��ھ مل��کھ مطب��وع ی��تھو یھا نت��رل دس��تگاهکس��تم یس

  .ده استیگرد

 یھ��ا ق��درت فن -ب��رق یار رفت��ھ در آنھ��ا، تابلوھ��اک��ب��ھ  زاتی��نت��رل و تجھک یس��تم ش��امل تابلوھ��ایافزار س س��خت

و  ھوارس���ان یھا م���ورد اس���تفاده در دس���تگاه ینترل���کق، ادوات ی���حروض���عیت اع���الم  یتابلوھ���ا ھا، ھوارس���ان

نترل��ر ب�ھ منظ��ور اعم��ال ک یف ش��ده ب�رای�تعر ینترل��کس��تم مش�تمل ب��ر برنام�ھ یر ساف�زا و نرم ینترل��ک یھ�ا ابلک

  .باشند یھ مطبوع میتھو یھا رد دستگاهکبرعمل ینترلک یھا حلقھ

  افزار سخت  بخش
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ل از کمتش�) Local(نترل جداگان�ھ کتابلو  یکران، بھ ھر دستگاه ھوارسان یا یتابخانھ ملک BMSستم یدر س

مانن�د  یینترل پارامترھ�اکمختلف اختصاص داده شده و بھ منظور  یکیترونکو ال یکیترک، الینترلکزات یتجھ

 یس�ریکار و ت�ردد اف�راد، ک� یدر داخ�ل دس�تگاه ھوارس�ان و فض�ا )CO2(ربن کدیس�کا یدما، رطوبت و گازد

از  ی�کن در ھ�ر یچن� ھم. ده اس�تیمربوطھ نصب گرد یز در بدنھ دستگاه ھوارسان و فضاھاین ینترلکادوات 

ن��ده کدمن��ده و م یھ��ا ھ ف��نی��جھ��ت تغذ یو اض��طرار یق��درت معم��ول -ت��ابلو ب��رق یھوارس��ان، تع��داد یھ��ا تاقا

و  دود یق متص��ل ب��ھ حس��گرھای��ت حریت��ابلو اع��الم وض��ع یز تع��دادی��ھوارس��ان و ن یھا وژ دس��تگاهیفیس��انتر

  .تابخانھ در نظر گرفتھ شده استک ار رفتھ در مناطق مختلف ساختمانکحرارت بھ 

، ینترل��کارتب��اط ب��ا ادوات  یازمن��د برق��راریھوارس��ان ن یھا رد دس��تگاهک��ھ منظ��ور نظ��ارت ب��ر عملنترل��ر ب��ک

  .باشد یق میت حریاعالم وضع یبرق قدرت و تابلوھا یتابلوھا

لد یدار و ب�دون ش�لدیمھ شیمھ و سھ سیدو س ینترلک یھا ابلکق یاز طر ینترلکنترل و ادوات کن تابلو یارتباط ب

مھ و یدو س ینترلک یھا ابلکق یق از طریت حریبرق قدرت و اعالم وضع ینترل، تابلوھاک ن تابلویو ارتباط ب

گر ب�ھ یو از طرف د نترلکطرف بھ داخل تابلو  یکھا از  ابلکن یھ اکرد یپذ یلد صورت میمھ بدون شیچند س

  .باشند یق متصل میت حریاعالم وضع یبرق قدرت و تابلوھا ی، تابلوھاینترلکادوات 

 

  نترلک یاتابلوھ

حافظ��ھ،  ارتک��نترل��ر، ک، 220/24Vacمانن��د ت��رانس  یزات��یھوارس��ان، تجھ یھا نت��رل دس��تگاهک یدر تابلوھ��ا

، 24Vac یھا ، رل�ھ)MMI(ن یاربر و ماش�ک�ن ی، پانل رابط ب)I/O Module( یو خروج یورود یھا ماژول

  .اند تھھا مورد استفاده قرار گرف نالیو ترم یا شھیش یوزھای، فیاتورینیم یوزھایف

 Excelم�دل ) DDC )Direct Digital Control ینترلرھ�اکن تابلوھ�ا از ن�وع ی�در اار رفتھ کنترلر بھ ک

  .باشد یم) HoneyWell(ول یھانت کد شریتول 500

 یس�تم مختل�ف را ب�ھ ط�ور ھمزم�ان دارا ب�وده و ق�ادر ب�ھ اج�رایرد چن�د سک�ت نظ�ارت ب�ر عملینترلر قابلکن یا

  .مدیریت مصرف انرژی نیز می باشد یھا مھاز برنا یعیوس ی محدوده

گون�ھ ص�فحھ  چیھ) HoneyWell(ول یت ھ�انکش�ر ینترلرھ�اکگ�ر یب�رخالف د Excel 500 ینترلرھ�اکدر 

 یموج�ود ب�ر رو MMIق پان�ل ی�اربر تنھ�ا از طرک�ده اس�ت و ی�ھ نگردیبدنھ دستگاه تعب یبر رو LCDش ینما

  .باشد یرلر منتکارتباط با  ینترل قادر بھ برقرارکدرب تابلو 

جھت  یمھ فشارکد یو تعداد LCDش ینما ی صفحھ یکباشد از  یاربر مکنترلر و کن یھ رابط بک MMIپانل 

اب�ل و پ�ورت ک قی�نترل�ر از طرکن پان�ل ب�ھ ی�ده و اتص�ال ای�ل گردکیھ�ا تش� م مق�دار دادهیش، جستجو و تنظ�ینما

  .رفتھ استیصورت پذ RS232 سلایر

ھ منظ��ور ب�� ISDN یھا ان��ھیو پا External یھ��ا نترل��ر ب��ھ م��ودمکص��ال ان اتک��ن امیچن�� ھم RS232پ��ورت 

 یھا س���تمیو تب���ادل اطالع���ات ب���ا س) GSMل ک���ق پروتی���از طر(م یس��� یو ب Dial-upارتباط���ات  یبرق���رار

  .دینما یفراھم م یرا بھ خوب) BMSھ کشب یزکمر یوترھایامپکمانند (در نقاط دور دست  یوتریامپک

 ینترل�ک یھ�ا اب�لکنترل�ر ب�ھ کم یجھت اتصال مستق ینال خارجیگونھ ترم چیھ Excel 500 ینترلرھاکدر بدنھ 

، ینترل��کتوان��د ب��ا ادوات  یم یو خروج�� یورود یھ��ا ق ماژولی��نترل��ر تنھ��ا از طرکده اس��ت و ی��ھ نگردی��تعب

  .دیق ارتباط برقرار نمایت حریاعالم وضع یبرق قدرت و تابلوھا یتابلوھا
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ن ی�ا یس�از و آماده یافتیدر یھا گنالیپردازش س ی فھیھ وظکھستند  یکیترونکال یھا در واقع بردھا ن ماژولیا

 ی، ورود)AI(آن�الوگ  یرا ب�ر عھ�ده داش�تھ و در چھ�ار ن�وع ورود ینترل�کا ادوات ی�نترل�ر ک یھا برا گنالیس

  .اند دهیگرد یبند  طبقھ) DO(تال یجید یو خروج) AO(آنالوگ  ی، خروج)DI(تال یجید

و  ینترل�ک یھا  ابلکجھت اتصال بھ ) ھا یوجرھا و خ یدوور( یارتباط یھا انالکھا از  ن ماژولیاز ا یکھر 

  .باشند  یھا برخوردار م افت دادهیارسال و در

 ینترل�ک یھ�ا تنیباشد و در صورت وج�ود تع�داد پو یھا متفاوت م ھا بستھ بھ نوع و مدل ماژول انالکن یتعداد ا

ا چن��د م��اژول ی��ت��وان از دو  یس��تم میس یھا تیدر نظ��ر گ��رفتن مح��دود ھ��ا، ب��ا انالک تع��دادب��ودن  یافک��اد و نای��ز

  .نترلر استفاده نمودکھا بھ  تنیپو یگر جھت اتصال تمامید یو خروج یورود

مورد استفاده  AI ،AO ،DI ،DOران ھر چھار نوع ماژول یا یمل تابخانھک یھا نترل ھوارسانک یدر تابلوھا

  .اند دهیبھ آنھا متصل گرد) نالیترم(ت کسو یعدادق تیاز طر ینترلک یھا ابلکقرار گرفتھ و 

 یورود یھ�ا از ماژول یکھر  یبرا یانال ارتباطک 8معا مشتمل بر جھا  ن ماژولیا یارتباط یھا انالکتعداد 

ت��ال یجید یم��اژول خروج�� ین��ال ب��رااک 6ت��ال و یجید یدوم��اژول ور یان��ال ب��راک 12آن��الوگ،  یو خروج��

  .باشد یم

 یب�رق ق�درت و تابلوھ�ا یھوارس�ان، تابلوھ�ا  نترل�ر، دس�تگاهکن یھا بھ منظور تبادل اطالعات ب� انالکن یثر اکا

 یھ�ا تنیل وج�ود تع�داد پوی�ز ب�ھ دلی�م�وارد ن یان�د و در برخ�  ق مورد اس�تفاده ق�رار گرفت�ھیت حریاعالم وضع

  .ده استیھا استفاده گرد ماژول متناسب با نوع داده یشتریاد، از تعداد بیز ینترلک

ارت حافظ�ھ ک�گر بھ ن�ام ید یماژول ارتباط یکق یاز طر یو خروج یورود یھا نترلر و ماژولکن یارتباط ب

 ینترلرھاکل مختص کروتپ( C-Bus یھا  بھ نامسلایر یل ارتباطکن ماژول از دو پروتیا .ردیپذ یم تصور

  .دینما یاستفاده م I/O یھا ارتباط با ماژول یبرقرار یبرا) یل استاندارد جھانکپروت( Lon-Busو ) ولیھان

و  C-Bus یھ�ا لکمرب�وط ب�ھ پروت یتیچ دو وض�عییس�و ی�کن و ین�ال س�ھ پ�ین م�اژول دو ع�دد ترمیدر بدنھ ا

Lon-Bus ن دو ی��از ا یک��یب��ھ  یو خروج�� یورود یھ��ا توان��د ب��ا اتص��ال ماژول یاربر مک�� .ھ ش��ده اس��تی��تعب

ارتب�اط  یبرق�رار ین�ھ ب�رایل بھک�پروت C-Busا ی Lon یھا تیاز وضع یکیچ در یینال و قراردادن سویترم

  .دیرا انتخاب نما I/O یھا نترلر و ماژولکن یب

و  یورود یھ�ا ، ماژولExcel 500 ینترلرھ�اکار ک�و آغاز بھ  یانداز از جھت راهیھ ولتاژ مورد نکاز آنجا 

از  ی�کد، در ھ�ر ش�با یم) 24Vac/dc(ا متن�اوب یم یولت مستق 24مقدار  ،ینترلکاز ادوات  یو تعداد یخروج

در  یا ش��ھیو ش یاتوری��نیوز می��ف یو تع��داد 220/24Vacت��رانس  ی��کھوارس��ان  یھا نت��رل دس��تگاهک یتابلوھ��ا

ھ��ا و  نترل�ر، ماژولکز حفاظ��ت از ی�ت��رانس و ن یو خروج� یان ورودی�ان�واع مختل�ف جھ��ت قط�ع و وص��ل جر

  .اند دهیھ گردیوتاه تعبکدر برابر اتصال  ینترلکادوات 

جھ��ت قط��ع م��دار ق��درت ) ول��ت متن��اوب 24ھ ی��ب��ا تغذ(رل��ھ  ین تع��دادیچن�� ھا ھم نت��رل ھوارس��انک یدر تابلوھ��ا

  .اند گرفتھ مورد استفاده قرار  یھا و خاموش شدن دستگاه در مواقع اضطرار ھوارسان یھا فن

دس��تگاه موج��ود در بدن��ھ  یتیچ دو وض��عییس��و یز تع��دادی��ق و نی��ت حریاع��الم وض��ع یھا ب��ا تابلوھ��ا ن رل��ھی��ا

ا ی� یس�وز مانن�د آتش یدر صورت بروز اتفاق�ات رفت و برگشت در ارتباط بوده و یھوا یھا انالکسان و ھوار

 ف�ن رتدھا از حالت نرمال خارج ش�ده و م�دار ق� چییت سویر وضعییش در زمستان، با تغیل گرمایوک یزدگ خی

  .ندینما یرا قطع م
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اد، یز ینترلک یھا تنیمانند تعداد پو یوجود عوامل لیران، بھ دلیا یمل  تابخانھک یھا نترل ھوارسانکستم یدر س

 یادی�د تع�داد زوش�تر و وریب یھ�ا تع�داد ماژول یریارگک�ان ب�ھ ک�جھ عدم امیمحدود بودن ابعاد تابلوھا و در نت

ن رو ب�ھ ھ�ر ی�وده واز اب�ر نیپ�ذ انکنترل�ر امک ی�کس�ان ب�ھ را چن�د دس�تگاه ھوای�اتص�ال دو  ابل بھ داخل آنھا،ک

  .نترل جداگانھ اختصاص داده شده استکتابلو  کین دستگاه ھوارسا

ستم یس یبرا یھ در صورت برزو نقص فنکدارد  یت بزرگ را در پین مزیر ایناپذ ھر چند اجتناب  ن مسالھیا

ل ی�ھا ب�ھ دل گ�ر ھوارس�انیستم از مدار خ�ارج ش�ده و دیس نمربوط بھ ھماھوارسان، فقط ھوارسان  یکنترل ک

  .ار خود ادامھ خواھند دادکچنان بھ  مستقل ھمنترل کدارا بودن تابلو 

  

  ھوارسان یھا دستگاه ینترلکادوات 

 یدر برخ�) یا و چندمنطق�ھ یا منطق�ھ کت�( یتابخان�ھ مل�کھوارس�ان  یھ�ا نصب ش�ده در دس�تگاه ینترلکادوات 

  .گر تفاوت دارندیدیکموارد با  یسان و در برخیکموارد 

از س���اختمان را نس���بت ب���ھ  یش���ترینق���اط ب یھوارس���ان ی ف���ھیظو یا منطق���ھ چن���د یھا ھ ھوارس���انک���از آنج���ا 

ھا و  ن ھوارس�انی�مورد استفاده در ا ینترلکجھ تعداد ادوات یبر عھده دارند، در نت یا منطقھ  کت یھا سانرھوا

 کت�� یھا ز از ھوارس��انی�نت�رل مرب��وط ب�ھ آنھ��ا نکاررفت��ھ در ت��ابلو کب�ھ  یو خروج�� یورود یھ�ا  تع�داد م��اژول

  .باشد یشتر میب یا منطقھ 

ھوارس��ان  یھا رفت��ھ در دس��تگاه ارک��ب��ھ  ینترل��کرد ادوات ک��ح عملیو تش��ر یدر ادام��ھ و ب��ھ اختص��ار ب��ھ معرف��

  .م پرداختیران خواھیا یتابخانھ ملک

  

  :دما یانالک یسنسورھا -1

ز بدن��ھ دس��تگاه ی��و ن) رونی��ط بیمح�� یھ��وا( ت��ازه  یبرگش��ت و ھ��وا یھ��وا یھ��ا انالکن سنس��ورھا در بدن��ھ ی��ا

  .انال و دستگاه ھوارسان قرارداده شده استک یھوا ضپروب آنھا در معرده و یان نصب گردھوارس

ل ی�وکاز  یخروج یتازه، ھوا یط، ھوایبرگشت از مح یھوا یر دمایمقاد یریگ ن سنسورھا اندازهیا ی  ھفیوظ

 یھا سانمختص ھوار(گرم و سرد  یھا کد ی، ھوا)تازه و برگشت یب ھواکیتر(مخلوط  ین، ھواکگرم شیپ

  .باشد ینترلر مکلوگ بھ اآن یھا یر بھ عنوان ورودین مقادیو ارسال ا) یا منطقھ چند

  :دما یجدار یسنسورھا -2

ده ی�ن نصب گردکگرم شیش و پیش، گرمایسرما یھا لیوک یو خروج یورود یھا لولھ ینسورھا بر رون سیا

ر ب��ھ عن��وان ین مق��ادی��ا و ارس��ال اھ�� لی��وک یو خروج�� یآب ورود یمق��دار دم��ا یریگ آنھ��ا ان��دازه ی ف��ھیو وظ

  .باشد ینترلر مکآنالوگ بھ  یھا یورود

  

  :دما یاتاق یسنسورھا -3

ش�ده  یھوارس�ان یم�ورد اس�تفاده ق�رار گرفت�ھ و درون فض�ا یا چند منطق�ھ یھا ن سنسورھا تنھا در ھوارسانیا

  .اند دهیرفت دستگاه نصب گرد یھوا یھا انالکاز  یکتوسط ھر 

ن مق�دار ب�ھ عن�وان ی�و ارس�ال ا) زون مربوط�ھ(ط یمح� یھ�وا یمق�دار دم�ا یریگ ان�دازه ن سنسورھایا ی فھیوظ

  .باشد ینترلر مکآنالوگ بھ  یورود
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 :)CO2(ربن کد یسکا یدما و گاز د یانالک یسنسورھا -4

 یان�ال ھ�واکھ در بدن�ھ ک�باشد  یم) CO2(ربن کدیسکا یدما و گاز د یاز سنسورھا یقین سنسور در واقع تلفیا

  .انال قرارداده شده استک یآن در معرض ھوا یھا ده و پروبیصب گردبرگشت ن

ر ب�ھ عن�وان ین مقادیارسال ابرگشت و  یربن ھواکدیسکا یگاز د و مقدار دما یریگ ن سنسور اندازهیا ی فھیوظ

  .باشد ینترلر مکآنالوگ بھ  یھا یورود

م�ورد  یا چندمنطق�ھ یھا ھ�ا در ھوارس�انتندم�ا  یات�اق یز ھمانند سنس�ورھاین سنسور نیھ اکر است کالزم بھ ذ

  .اند استفاده قرار گرفتھ

  :رطوبت یانالک یسنسورھا -5

ان�ال ق�رار داده ش�ده ک یھ�واده و پ�روب آن در مع�رض ی�برگش�ت نص�ب گرد یانال ھ�واکن سنسور در بدنھ یا

 یورود ن مق�دار  ب�ھ عن�وانی�برگش�ت و ارس�ال ا یمقدار رطوبت ھ�وا یریگ ن سنسور اندازهیا ی فھیوظ .است

  .باشد ینترلر مکلوگ بھ آنا

  :زون یدمپرھا یکیترکال یھا کمحر -6

زون در م�دخل  یدمپرھ�ا یموجود بوده و بررو یا چندمنطقھ یھا تنھا در ھوارسان یکیترکال یھا کن محریا

ن دمپرھ�ا از ص�فر ت�ا ن�ود ی�ا یجیھا چرخاندن تدر کن محریا ی فھیوظ .اند دهیرفت نصب گرد یھوا یھا انالک

ا ی�گ�رم  یت ھ�وایب�ھ منظ�ور ھ�دا) آنالوگ یبھ عنوان خروج( نترلر کاز  یافتیدر یھا گنالیس یبر مبنا درجھ

  .باشد یاز ھر دو بھ داخل زون مربوطھ م یا مخلوطیسرد 

  

  

  :یتازه، برگشت و خروج یھوا یدمپرھا یکیترکال یھا کمحر -7

آنھا باز  ی فھیده و وظینصب گرد یو خروج تازه، برگشت یھوا یدمپرھا یبر رو یکیترکال یھا کن محریا

ب�ھ ) آن�الوگ یب�ھ عن�وان خروج�(نترل�ر کاز  یافتی�در یھا گنالیس� ین دمپرھا بر مبن�ایا یجیردن تدرکو بستھ 

ا باز گردان�دن یرون و یب یط بھ فضایاز مح یبرگشت یت ھوایتازه بھ داخل دستگاه و ھدا یمنظور ورود ھوا

  .ط استیاز آن بھ داخل مح یدرصد

  :دوراھھ ینترلک یرھایش یکیترکال یھا کمحر -8

و ده ی��نص��ب گرد) بخ��ار کافش��ان(زن  دوراھ��ھ رطوب��ت ینترل��ک یرھایش�� یب��ر رو یک��یترکال یھ��ا کن محری��ا

ب�ھ عن�وان (نترل�ر کاز  یافتی�در یھا گنالیس� یرآالت ب�ر مبن�این ش�ی�ا یجیردن ت�درک�آنھا ب�از و بس�تھ  ی فھیوظ

ط یمح� یرطوبت ھ�وا زانیش میارفت و افز یوار ھیآب در مسردن بخار کبھ منظور وارد ) آنالوگ یخروج

  .باشد  یم

  :سھ راھھ ینترلک یرھایش یکیترکال یھا کمحر -9

ن کگ��رم شیش و پیش، س��رمایگرم��ا یھ��ا لی��وکراھھ  س��ھ ینترل��ک یرھایش�� یب��ر رو یک��یترکال یھ��ا کن محری��ا

نترل�ر کاز  یافتی�در یھا گنالیس یرآالت برمبناین شیا یجیتدر ردنکآنھا باز و بستھ  ی فھیده و وظینصب گرد

 یا درص�دیھا و بازگرداندن تمام  لیوکا سرد بھ داخل یت آب گرم یبھ منظور ھدا) آنالوگ یبھ عنوان خروج(

  .باشد یداغ م آب یھا گیلرھا و دی، بھ داخل چیآب ورود از مقدار

 :)Differential Pressure Switch(اختالف فشار  یھا چییسو - 10
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 یا س�ھکی یلترھ�ایز فی�رف�ت، برگش�ت و ن یھ�وا یھا بدنھ دستگاه ھوارسان و در مجاورت فن ھا در چیین سویا

چ ییان ھ��وا داخ��ل س��وی��جھ��ت ورود و خ��روج جر یپ��روب منف�� ی��کپ��روب مثب��ت و  ی��کده و از ی��نص��ب گرد

  .باشند یبرخوردار م

و  یورود یر ھ��وااند و اخ��تالف فش��ا ق��رار داده ش��ده یا س��ھکی یلترھ��ایھ��ا و ف ھ��ا در دو ط��رف فن ن پروبی��ا

  .باشد یچ در ھر لحظھ مییا وصل بودن سویننده قطع ک نییآنھا تع یخروج

بھ  یا سھکی یلترھایف یگرفتگ ا عدمی یز گرفتگیتسمھ فن و ن یا عدم پارگی یھا اعالم پارگ چیین سویا ی فھیوظ

  .باشد یم  چییا وصل بودن سوینترلر براساس قطع کتال بھ یجید یورود یکعنوان 

 ):Smoke Detectors(دود  یھا دھنده صیتشخ - 11

 یھ�ا انالکھ در بدن�ھ ک�باش�ند  یحس�گر دود م یدارا یتیدو وض�ع یدھای�لکدر واقع  دود یھا دھنده صیتشخ

  .انال قرارداده شده استک یان ھوایر جریده و پروب آنھا در مسیرفت و برگشت نصب گرد یھوا

ن ی�ص آن توس�ط سنس�ور مربوط�ھ، ایو تش�خا برگش�ت ی�رف�ت  یان�ال ھ�واکدر صورت وج�ود دود درون 

نت��رل، کدرون ت��ابلو  موج��ود یھا ق رل��ھی��از طر یافزار ت داده و ب��ھ ص��ورت س��ختیر وض��عیی��دھا تغی��لک

ر یی���ن تغی���ھ اک��ش���وند  یم یس���وز از گس��ترش آتش یریباع��ث خ���اموش ش���دن دس��تگاه ھوارس���ان و جل���وگ

  .گردند یز اعالم مینترلر نکتال بھ یجید یھا یھا بھ عنوان ورود تیوضع

  

  

 :ترموستات ضد انجماد - 12

بدن��ھ دس��تگاه  یھ ب��ر روک��باش��د  یم دم��ا میچ تنظ��یپ�� یدارا یتید دو وض��عی��لک ی��کترموس��تات ض��د انجم��اد 

  .ش قرار داده شده استیل گرمایوکرفت و قبل از  یر ھوایده و پروب آن در مسیھوارسان نصب گرد

اھش ک�آن  ین ش�ده ب�رای�یتع) setpoint(م یر نقط�ھ تنظ�ی�داخل دس�تگاه ب�ھ ز یھوا یھ دماک یدر صورت

موج��ود درون ت��ابلو  یھا ق رل��ھی��از طر یافزار ت داده و ب��ھ ص��ورت س��ختیر وض��عیی��د تغی��لکن ی��اب��د، ای

ش یل گرم�ای�وک یب�را یزدگ� خیاز ب�روز  یریجھ�ت جل�وگ ننترل، باع�ث خ�اموش ش�دن دس�تگاه ھوارس�اک

  .گردد یاعالم مز ینترلر نکبھ  تالیجید یورود یکت بھ عنوان یر وضعیین تغیھ اکشود  یم

  افزار بخش نرم

ف یافزار تعر گر نرمینترل دکستم یران، مانند ھر نوع سیا یتابخانھ ملکھوارسان  یھا نترل دستگاهکستم یدر س

ار رفت�ھ در آن ب�ھ کبھ  ینترلکرد ادوات کعمل ی نترل دستگاه و نحوهک یننده استراتژک نیینترلر تعکشده درون 

  .رود یشمار م

ھ پردازش اطالعات و اعمال ک ینترلکاز توابع  یا مجموعھ یریارگکھ بق انتخاب و ینترل از طرک یراتژاست

  .گردد ین مییرد، تعیپذ یار رفتھ در آنھا صورت مکبھ  یاضیر یھا فرمول ین برمبنایفرام

ده و ی�ج�اد گردیا ای�س انتخ�اب و ین�و  نترلر و توسط برنام�ھکمختص  یسینو افزار برنامھ ق نرمیابع از طرون تیا

  .گردند ینترلر دانلود مکن درون یان ماشبپس از ترجمھ بھ ز

ب�ھ  یافزار قدرتمند ران، نرمیا یتابخانھ ملک BMSستم یمورد استفاده در س ینترلرھاک یسینو افزار برنامھ نرم

 ینترلرھ�اک یب�را یرلنتکجاد برنامھ یس با استفاده از آن قادر است عالوه بر اینو ھ برنامھک باشد یم careنام 

) برنام�ھ یوتر ح�اویامپک�نترل�ر ب�ھ کدر صورت اتص�ال () Live(ھوارسان، بھ طور زنده  یھا دستگاه یکایک
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 یھا و تابلو ینترلکنترلر بھ ادوات کف ن از طریاعمال فرامز یافت و پردازش اطالعات و نیات دریشاھد عمل

  .ھا باشد ت دادهافیسال و درم در روند ارین دخل و تصرف مستقیچن قدرت و ھم -برق

                                  

اف��ت و پ��ردازش یات دری��نترل��ر، عملکس و دانل��ود آن درون ینو توس��ط برنام��ھ ینترل��کاف��زار  ھ نرمی��پ��س از تھ

  .گردد یآغاز م ینترلک ھایگنالیستولید ز یاطالعات و ن

و  ینترلکاز طرف ادوات  یارسال یھا تال دادهیجیآنالوگ و د یورود یھا ق ماژولینترلر از طرکن پس یاز ا

آن�الوگ و  یخروج� یھا ق ماژولیافت نموده و پس از پردازش اطالعات، از طریقدرت را در -برق یتابلوھا

  .دینما یبرق قدرت اعمال م یو تابلوھا ینترلکالزم را بھ ادوات  یھا گنالیتال سیجید

و  یورود یھ�ا داده یتم�ام ی، ب�راcare اف�زار د ش�ده توس�ط نرمج�ایا ینترل�کھ در برنام�ھ کر است کالزم بھ ذ

) Manual( یو دس�ت) Auto( ی�کرد اتوماتک�ت عملیوضع وستم، دیس یداخل یھا تنین پویو ھم چن یخروج

ر حال�ت ھ�ا د تنیھ�ا و پو داده یت تم�امین وض�عنترلر تنھا در ص�ورت ق�رار داش�تکدر نظر گرفتھ شده است و 

  .باشد یف شده میتعر ینترلکافت، پردازش و ارسال اطالعات براساس برنامھ ی، قادر بھ دریکاتومات

ق ی�از طر) Manual( یب�ھ حال�ت دس�ت) Auto( ی�کھ�ا از حال�ت اتومات ت دادهیر وضعییتواند با تغ یاربر مک

 یھا گنالیز اعم�ال س�ی�نترل�ر و نک یھ�ا ب�را ف مق�دار دادهی�ب�ھ تعرخ�ود شخص�ا  careاف�زار  ا نرمی� MMIنل پ

  .بھ مقدار دلخواه بپردازد یرلنتک

  

  

  ):Control Loops( ینترلک یھا حلقھ

نت���رل کجھ���ت  یمتن���وع ینترل���ک یھا ران، حلق���ھی���ا یتابخان���ھ مل���کھوارس���ان  یھا نت���رل دس���تگاهکس���تم یدر س

ن روش��ن و خ��اموش ش��دن یچن�� و ھم) CO2(ربن کدیس��کا یمانن��د دم��ا، رطوب��ت و گ��از د یط��یمح یپارامترھ��ا

ث���ر م���وارد در م���ورد ھ���ر دو ن���وع دس���تگاه ھوارس���ان کھ در اک���ان���د  دهیگرد یطراح���ھوارس���ان  یھا دس���تگاه

  .گر تفاوت دارندیدیکموارد با  یسان و در برخیک) یا و چند منطقھ یا منطقھ کت(

ب��رق ق��درت ب��ھ  یو تابلوھ��ا ینترل��کھ��ا از ط��رف ادوات  ر و دادهیاز ارس��ال مق��اد یا ب��ھ چرخ��ھ ینترل��کحلق��ھ 

ن الزم از ینترل��ر و اعم��ال ف��رامکف ش��ده درون ی��ھ��ا براس��اس تواب��ع تعر ن دادهی��ا اف��ت و پ��ردازشینترل��ر، درک

ت و یر در وض��عیدن مق��ای��ق��درت جھ��ت اص��الح و ق��رار دادن ا -ب��رق یو تابلوھ��ا ینترل��کنترل��ر ب��ھ ادوات ک

  .دگرد یالق ممطلوب ات ی محدوده

 یتابخان�ھ مل�ک یا منطق�ھ و چن�د یا منطق�ھ  کت� یھ�ا نت�رل ھوارس�انکس�تم یار رفت�ھ در سک�ب�ھ  ینترل�ک یھا  ھحلق

  :باشند یر میران بھ شرح زیا

 :دما ینترلک یھا حلقھ -1

ن را از اا دستگاه ھوارسیانال کط، یمح یھوا ینترلر در ھر لحظھ مقدار دماکدما،  ینترلک یھا در حلقھ 

  .دینما یسھ میمقا) میتنظ  نقطھ(فرض  شیمطلوب پ یافت نموده و با مقدار دمایمربوطھ درھای سنسور

 یھ��ا کمحر الزم ب��ھ یھ��ا گنالینترل��ر ب��ا اعم��ال س��کم، یدر ص��ورت انح��راف مق��دار دم��ا از نقط��ھ تنظ��

و  یت��ازه، خروج�� یگانھ ھ�وا س��ھ یش و دمپرھ��ایش و س�رمایگرم��ا یھ��ا لیوک ینترل�ک یرھایش�� یک�یترکال
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ن ی�ده و ب�ھ اباز و بستھ نمو یجیرات دما بھ صورت تدرییتغ ازون، آنھا را متناسب ب یبرگشت و دمپرھا

  .دینما یمطلوب حفظ م ی زان انحراف، مقدار دما را در محدودهیاھش مکب با یترت

   :ران عبارتند ازیا یمل تابخانھک یھا ار رفتھ در ھوارسانکدما بھ  ینترلک یھا حلقھ

  :برگشت یھوا یدما ینترلکحلقھ 

وب م�ورد مطل� ی ط در مح�دودهیح�م یب�ھ منظ�ور حف�ظ دم�ا یا منطق�ھ  کت� یھا در ھوارس�ان ینترل�کن حلق�ھ یا

  .استفاده قرار گرفتھ است

  :زون یھوا یدما ینترلکحلقھ 

مطل�وب  ی ھ�ا در مح�دوده زون یھ�وا یجھ�ت حف�ظ دم�ا یا چن�د منطق�ھ یھ�ا در ھوارس�ان ینترل�ک ھن حلق�یاز ا

  .ده استیاستفاده گرد

  :گرم و سرد یھا کد یھوا یدما ینترلکحلقھ 

طبق��ات گ��رم و س��رد در  یھ��وا یجھ��ت ق��راردادن دم��ا یا چندمنطق��ھ یھ��ا اندر ھوارس�� ینترل��ک یھا ن حلق��ھی��ا

  .اند م مورد استفاده قرار گرفتھینقطھ تنظ یکینزد

  :نکگرم شیل پیوکاز  یخروج یھوا یدما ینترلکحلقھ 

 یھ�وا یاھش دم�اک�از  یریجل�وگ یب�را یا منطق�ھ و چن�د یا منطق�ھ  کت� یھ�ا در ھوارسان ینترلکن حلقھ یاز ا

  .ف شده در فصل زمستان، استفاده شده استیر مقدار تعریگاه بھ زداخل دست

  ):تازه و برگشت یب ھواکیتر(مخلوط  یھوا یدما ینترلک حلقھ

 یش از ح�د دم�ایاھش ب�ک�از  یریجھت جلوگ یا منطقھ و چند یا منطقھ  کت یھا در ھوارسان ینترلکن حلقھ یا

ن کگرم شیل پیوکھ ک یش، در مواقعیل گرمایوک یابر یزدگ خیداخل دستگاه در فصل زمستان و بروز  یھوا

  .ردیگ ید دما را نداشتھ باشد، مورد استفاده قرار میاز افت شد یریشگیپ ییتوانا

  : تھکن

دم��ا ب��ھ  یج��دار یاز ط��رف سنس��ورھا یر ارس��الیران، مق��ادی��ا یتابخان��ھ مل��ک یھ��ا ھوارس��اننت��رل کس��تم یدر س

آنھ�ا  یب�را ینترل�کگون�ھ حلق�ھ  چیرار گرفت�ھ و ھمورد استفاده ق BMSستم یش در سینترلر تنھا بھ منظور نماک

  .ف نشده استیتعر

  

  رطوبت ینترلکحلقھ  -2

توس��ط سنس��ور ط را یبرگش��ت از مح�� ینترل��ر در ھ��ر لحظ��ھ مق��دار رطوب��ت ھ��واکرطوب��ت،  ینترل��کدر حلق��ھ 

  .دینما یسھ میمقا) مینقطھ تنظ(فرض  شیافت نموده و با مقدار رطوبت مطلوب پیدرمربوطھ  یانالک

ر یش� یک�یترکال کگنال الزم ب�ھ مح�رینترلر ب�ا اعم�ال س�کم، یدر صورت انحراف مقدار رطوبت از نقطھ تنظ

ن یباز و بستھ نموده و بھ ا یجیرطوبت بھ صورت تدر اترییمتناسب با تغ زن، آن را دوراھھ رطوبت ینترلک

  .دینما یحفظ ممطلوب  ی در محدوده زان انحراف، مقدار رطوبت رایاھش مکب با یترت

ش ب�ھ یل س�رمای�وک ینترل�کر ی، ش�یزن بتوند رطی، ھمزمان با آغاز فرآیا منطقھ  کھوارسان ت یھا در دستگاه

نترلر در کھوارسان با اعمال فرمان از طرف  یھا انالکندانس در بدنھ دستگاه و کاز وقوع  یریمنظور جلوگ

  .ردیگ یامال بستھ قرار مکحالت 

   ):CO2(ربن کد یسکا یگاز د ینترلکحلقھ  -3
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ط را یبرگشت از مح یربن ھواکدیسکا ینترلر در ھر لحظھ مقدار گاز دکربن، کدیسکا یگاز د ینترلکدر حلقھ 

  .دینما یسھ میمقا) مینقطھ تنظ(فرض  شیبا مقدار مطلوب پ افت نموده ویمربوطھ در یانالکتوسط سنسور 

از ط�رف  اعم�الی نیف�رام ینترل�ر تم�امکاالتر باش�د، م بیربن از نقطھ تنظکدیسکا یھ مقدار گاز دک یدر صورت

را موقت�ا  یت�ازه، برگش�ت و خروج� یگانھ ھ�وا س�ھ یدمپرھ�ا یک�یترکال یھ�ا کبھ محر ینترلک یھا گر حلقھید

امال ب�از ک�را در حال�ت  یت�ازه و خروج� یھوا یھا، دمپرھا کن محرید بھ ایگنال جدیلغو نموده و با اعمال س

  .دھد یامال بستھ قرار مکبرگشت را در حالت  یر ھواو دمپ) تازه یھوا 100%(

  :ھوارسان یھا دستگاه یتوقف اضطرار ینترلک یھا حلقھ -4

  :یرافزا نرم ینترلک یھا حلقھ -4-1

اخ�تالف فش�ار  یھا چییا وصل ب�ودن س�ویت قطع ینترلر در ھر لحظھ وضعک، یافزار نرم ینترلک یھا در حلقھ

ق�رار داده و  یرفت و برگش�ت را م�ورد بررس� یھوا یھا تور فنکتانکا خاموش بودن یت روشن یز وضعیو ن

و  MMIمربوط��ھ در پن��ل  یھ��ا ش آالرمیت م��ورد انتظ��ار، ع��الوه ب��ر نم��ایاف��ت وض��عیدر ص��ورت ع��دم در

و فرم�ان بس�تھ را  ھابرق ق�درت ھوارس�ان ی، فرمان خاموش را بھ تابلوھاBMSستم یس یزکمر یوترھایامپک

  .دینما یاعمال م) برگشت یدمپر ھوا یکیترکال کر از محریغ( ییکترکال یھا کمحر یبھ تمام

  

  یافزار سخت ینترلک یھا حلقھ -4-2

متص�ل  24vacیھا ا وص�ل ب�ودن رل�ھیت قطع ینترلر در ھر لحظھ وضعک یافزار سخت ینترلک یھا در حلقھ

 یم�ورد بررس� س�تات ض�دانجماد راوو ترم دودھنده د صیتش�خ یھ�ا چییق، س�ویت حریاعالم وضع یابلوھابھ ت

مرب�وط ب��ھ ب��روز  یھ��ا ش آالرمیت م��ورد انتظ��ار، ع�الوه ب��ر نم�ایاف��ت وض�عیق�رار داده و در ص��ورت ع�دم در

، فرم��ان BMSس��تم یس یزک��مر یوترھ��ایامپکو  MMIش در پن��ل یل گرم��ای��وک یزدگ�� خیا وق��وع ی�� یس��وز آتش

 یک�یترکال یھ�ا کگ�ر محریھ دا بس�تھ را ب�ی�باز  یھا ھا و فرمان قدرت ھوارسان -برق یخاموش را بھ تابلوھا

  .دینما ید آمده، اعمال میپد یط اضطراریجھت رفع شرا

ش در فص��ل یل گرم�ای��وک یگ�زد خیا ی�� یس�وز مانن��د آتش ی، در ص�ورت ب��روز اتفاق�اتینترل��ک یھا ن حلق�ھی�در ا

 یھ�ا توس�ط رل�ھ یافزار نترل�ر ب�ھ ص�ورت س�ختکستگاه ھوارسان قب�ل از اعم�ال فرم�ان از ط�رف زمستان، د

24Vac نان از خاموش شدن دستگاه ینترلر تنھا بھ منظور اطمکده و اعمال فرمان خاموش توسط یخاموش گرد

  .ردیپذ یھا، صورت م ردن رلھکدر صورت عمل ن یان حتسھوار

  :ھوارسان یھا خاموش شدن دستگاه روشن و یبند زمان برنامھ

 ینترل�ک یھ�ا ، برنام�ھیان�رژ  ت مص�رفیریران ب�ھ منظ�ور م�دی�ا یتابخانھ مل�ک یھا نترل ھوارسانکستم یدر س

ن قب�ل یچن روز و ھم ھوارسان در طول شبانھ یھا رد دستگاهکرل عملنتکن جھت یمع یدر فواصل زمان یلفمخت

  .ده استیف گردیط تعریو بعد از حضور افراد در مح

ا گذاش�تھ رنترل�ر ب�ھ اج�کمش�خص توس�ط  یر ب�وده و در س�اعات زم�انی�ش�امل م�وارد ز ینترل�ک یھا ن برنامھیا

  :شوند یم

م دم�ا  قب�ل یتنظ�ھ�وا و  یس�ازکپابھ منظ�ور  ینترلک یھا ھوارسان و اعمال حلقھ  روشن شدن دستگاه -1

  ط یاز حضور افراد در مح
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ط، ب��ھ یس�ازمان و خ��روج اف�راد از مح�� یارک��ان س�اعت ی��خ�اموش ش��دن دس�تگاه ھوارس��ان پ�س از پا -2

 یانرژ در مصرف ییجو منظور صرفھ

ط یمح� کخن� ین ساعات صبح در فصل تابستان ب�ا اس�تفاده از ھ�وایر آغازار دکط یردن محک کخن -3

 طیدستگاه و عدم حضور افراد در مح یرون در ھنگام خاموشیب

ب�ھ با اعم�ال فرم�ان زن  ش و رطوبتیش و گرمایسرما یھا لیوک ینترلکرآالت یردن شکباز و بستھ  -4

دس��تگاه و ع��دم اعم��ال  یخاموش��پ��اژ در ھنگ��ام یاز گر یریآنھ��ا ب��ھ منظ��ور جل��وگ یک��یترکال کمح��ر

 .ینترلک یھا حلقھ

  رانیا یتابخانھ ملک BMSھ کھا بھ شب نترل ھوارسانک یھا ستمینحوه اتصال س

ق دو ی��ران از طری��ا یتابخان��ھ مل��ک یھا نت��رل ھوارس��انکس��تم یار رفت��ھ در سک��ب��ھ  Excel 500 یھ��ا نترلرک

ارتب��اط و تب��ادل اطالع��ات ب��ا  یبرق��رار ق��ادر ب��ھ C-Busو  Lon-Bus یھ��ا ھ ب��ھ نامکش��ب یل ارتب��اطک��پروت

  .باشند یم BMS ی ھکشب یکدر  یزکمر یھا وتریامپک

نترلرھ�ا ب�ا کان ان�واع ی�ارتب�اط مبرق�راری و قابل استفاده جھت  یل استاندارد جھانکپروت Lon-Bus  لکپروت

ول ب�وده یھ�ان ش�رکت ینترلرھ�اکمختص  C-Busل کپروت .باشد یم BMS ی ھکدر شب یزکمر یھا وتریامپک

م�ورد  BMS ی ھکش�ب ی�کدر  یزک�مر یوترھ�ایامپکنترلرھ�ا ب�ا کن ن�وع ی�ان ایو تنھا جھت تبادل اطالعات م

  .ردیگ یاستفاده قرار م

ن��دارد و در ھ��ر دو حال��ت،  یگر تف��اوتیدیک��ب��ا  C-Busو  Lon یھ��ا لک��ب��ا پروت BMS یھ��ا ھکس��اختار ش��ب

ن ن�ام یھ با ھمکشب یھا ابلکق یاز طر  وط جداگانھتوان در خط یرا م یخروج -یورود یھا نترلرھا و ماژولک

 یھ�ا لباکو ) چ و روت�رییمانند سو(ھ کزات شبیتجھ یسریکگر ارتباط داده و توسط یدیکبا  یبھ صورت متوال

  )1لکش(متصل نمود  یزکمر یوترھایامپکھ بھ کشب یھا ابلکاز  یگریا انواع دی یبر نوریف

اب�ل جھ�ت اتص�ال کثر ط�ول مج�از کھ�ا، ح�دا اف�ت دادهیارس�ال و در ل در ن�رخکن دو نوع پروتیا یتفاوت اصل

و  یخروج��� -یورود یھ���ا ماژول نترلرھ���ا،کثر تع���داد کن ح���دایچن��� و ھم یزک���مر یوترھ���ایامپکنترلرھ���ا ب���ھ ک

 یاف��زار و نرم یافزار س��خت در س��اختار  یریارگک��مج��از جھ��ت ب��ھ و ن��رم اف��زاری  یافزار س��خت یھ��ا تن��یپو

  .باشد یم BMSھ کشب

 C-Busل ک�نس�بت ب�ھ پروت یعتریوس ی شتر و محدودهیب مقدارموارد فوق را در  یتمام Lon-Busل کپروت

 یھ��ا تنیاد پوی��ران ب��ا توج��ھ ب��ھ تع��داد زی��ا یتابخان��ھ مل��ک BMS ی ھکن��رو در ش��بید و از ای��نما یم یبانیپش��ت

ھوارس�ان، از  یھا دستگاه ینترلرھاکاز  یزکمر یوترھایامپک یطوالن ی و فاصلھ یافزار و نرم یافزار سخت

 یزک��مر یوترھ��ایامپکھ��ا و  نترلرھ��ا، ماژولکان ی��ارتب��اط م یجھ��ت برق��رار Lonل ک��ھ و پروتکس��اختار ش��ب

  .استفاده شده است

  :BMS ی ھکھا در شب داده افتیارسال و در یچگونگ

 یھ���ا تیاز پون ی���کھوارس���ان، ب���ھ ھ���ر  یھا دس���تگاه ینترلرھ���اکف ش���ده درون ی���تعر ینترل���کاف���زار  در نرم 

آدرس  ی���ک) نترل���رک یو خروج��� یورود یھ���ا داده( یافزار و س���خت) نترل���رک یداخل��� یھ���ا داده( یاف���زار رمن

ق پن��ل ی��توان��د از طر ین مآاربر ب��ا اس��تفاده از ک��اختص��اص داده ش��ده اس��ت و ) User Address( یاربرک��

MMIافزار  ، نرمCare ی ھکشب یزکمر یوترھایامپکا ی BMS رده ک�دا ی�پ یبھ داده مورد نظر خ�ود دسترس�

  .دیت آن اطالع حاصل نمایا وضعیو از مقدار 
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ش�ماره  ی�ک یو خروج یورود یھا  از ماژول یکارت حافظھ و ھر ک ین برایچن ھم ینترلکافزار  ن نرمیدر ا

ارخان�ھ س�ازنده ک توس�ط ن شماره سلایریھ اکن در نظر گرفتھ شده است یشامل ارقام و حروف الت) ID( سلایر

اس��تفاده   ب��ھ م��اژول  یو دسترس�� یدھ�� ن جھ��ت آدرسآنترل��ر از کده و ی��ف گردی��ر تعردرون م��اژول م��ورد نظ��

  .دینما  یم

اختص�اص  یو خروج� یورود یھ�ا م�اژول یارتباط یھا انالکبھ  یافزار سخت یھا تنیپو یاربرک یھا آدرس

ره ش�ما ی مجموع�ھ، از ینترل�کع ب�و پردازش آنھا براساس توا ھا نتین پوینترلر جھت انتخاب اکاند و   داده شده

  .دینما یت مورد نظر استفاده منیپو یاربرک ماژول و آدرس سلایر

مخف����ف عب����ارت  EBIب����ھ ن����ام  یک����یاف����زار گراف نرم ی����کاز  BMS ی  ھکش����ب یزک����مر یوترھ����ایامپکدر 

)Enterprise Building Integrator( یافزار و س�خت یاف�زار ن�رم یھ�ا تنیپو ین�گ تم�امیتوریمان جھت 

  .ده استیدھ استفاده گرکشب

جھ��ت انتخ��اب  یو خروج� یورود یھ��ا ھ و ماژولظ��حاف یھ�ا ارتک��) ID( ز از ش�ماره س��لایری��اف��زار ن ن نرمی�ا

ت ن��یب��ھ پو یاربرک��ق آدرس ی��ھ اس��تفاده نم��وده و از طرکموج��ود در نق��اط مختل��ف ش��ب یھ��ا نترلرھ��ا و م��اژولک

  .ندک یدا میپ یمورد نظر دسترس یافزار ا سختی یافزار نرم

ار رفت��ھ در آنھ��ا ب��ھ ک��ب��ھ  ینترل��کھوارس��ان ب��ھ ھم��راه ادوات  یھ��ا دس��تگاه یک��ی، م��دل گرافEBIر اف��زا در نرم

  .ش داده شده استینما یا سھ بعدی یصورت دو بعد

 یر مرب��وط ب��ھ تم��امیمق��اد یک��یتوان��د ب��ا انتخ��اب ھوارس��ان م��ورد نظ��ر خ��ود، ع��الوه ب��ر م��دل گراف یربر ماک��

و  یا ل�ھیم ین در نمودارھایچن ترلر را بھ صورت مستقل و ھمنک یو خروج یورودنرم افزاری و  یھا تنیپو

  .دیمشاھده نما یا بھ صورت لحظھ یرخطیو غ یخط یھا یمنحن

  

ھ�ا از حال�ت  تنیت پویر وض�عیی�اربر ف�راھم ش�ده اس�ت ت�ا ب�ا تغک� یان ب�راک�ن امی�ن ایافزار ھ�م چن� ن نرمیدر ا

ھ�ا  یورودو نترل�ر کدلخواه خود را بھ  یھا تیر و وضعیمقاد) Manual( یبھ حالت دست) Auto( یکاتومات

  .دیھا اعمال نما یو خروج

نترل��ر ک یافزار و س��خت یاف��زار نرم یھ��ا تنیت پویض��عر و ویر مق�ادیی��ش و تغیھ��ا جھ��ت نم��اتن EBIاف�زار  نرم

  .باشد ینترلر دارا نمکھا در  نترل و روند پردازش دادهک یدر استراتژ یچ نقشیمورد استفاده قرار گرفتھ و ھ
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 کتابخانھ ملی ایران BMSگزارشی از پروژه  
  بخش دوم

  
کتابخانھ  BMSدر ساختار شبکھ ) HVAC(در شماره قبل عملکرد سیستم کنترل دستگاھھای تھویھ مطبوع 

ملی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفتھ و نحوه اتصال این سیستمھا بھ کامپیوترھای مرکزی و چگونگی 
افزاری و سخت افزاری مربوط بھ آنھا در این کامپیوترھا بھ طور کامل تشریح  مانیتورینگ داده ھای نرم

  .گردید
این شماره بھ طور کامل بھ بررسی عملکرد سیستم ھای قدرت بھ کار رفتھ در شبکھ برق ساختمان کتابخانھ 

ردیده کھ ارایھ گ BMSملی ایران اختصاص یافتھ و در شماره بعد نیز نحوه اتصال این سیستمھا بھ شبکھ 
  .امید است مورد توجھ خوانندگان محترم واقع گردد

  
  شبکھ برق ساختمان کتابخانھ ملی ایران

در ساختمان کتابخانھ ملی ایران امور مربوط بھ تولید، انتقال و توزیع جریان برق مورد نیاز قسمتھای 
برق فشارقوی               ، پست) Post Passage(مختلف سازمان در پنج بخش اصلی بھ نام ھای پست پاساژ 

)High Voltage ( پست برق فشار ضعیف ،)Low Voltage(    اتاقھای ترانسفورماتور ،
)Transformer Rooms( اتاق دیزل ژنراتور ،)Diesel Generator Room ( و ھم چنین در

  .پذیرد بخشھای فرعی شامل اتاقھا و پست ھای برق محلی موجود در طبقات مختلف ساختمان صورت می
قدرت،  -بخشھای فوق از تجھیزات الکتریکی، الکترونیکی و کنترلی مانند انواع تابلوھای برق

، ادوات و )UPS(ترانسفورماتورھا، دیزل ژنراتورھا، بانک ھای خازنی، تابلوھای اعالم آالرم، باطری ھا 
  .برخوردار می باشند... و  BMSتابلوھای کنترل محلی مربوط بھ شبکھ 

ت الکتریکی و الکترونیکی بھ منظور تولید، انتقال، توزیع، اندازه گیری و کنترل محدوده ولتاژ و تجھیزا
جریان و نیز قطع و وصل جریان برق مورد نیاز قسمتھای مختلف سازمان و تجھیزات کنترلی جھت نظارت 

و اعالم وضعیت کارکرد و آالرمھای مربوطھ در زمان بروز نقص فنی  و ارسال آنھا بر عملکرد آنھا 
و در برخی موارد جھت اعمال فرمان قطع یا وصل جریان برق مورد استفاده قرار  BMSبرروی شبکھ 

  .گرفتھ اند
تابلوھای  می باشد کھ پس از عبور از kv20برق ورودی بھ ساختمان کتابخانھ از نوع سھ فاز با ولتاژ خط 

قدرت موجود در پست پاساژ و پست برق فشار قوی و ورود بھ ترانسفورماتورھا، بھ برق سھ فاز با  - برق
در خطوط جداگانھ برای مصرف در ) اتاق توزیع(تبدیل شده و در پست برق فشار ضعیف  v380ولتاژ خط 

  .نقاط مختلف ساختمان توزیع میگردد
، دیزل ژنراتورھا وظیفھ تامین برق مورد نیاز برخی از )ق شھرقطع بر(ھمچنین در شرایط اضطراری  

را بر عھده داشتھ و با وصل مجدد برق شھر از مدار ) v380برق سھ فاز با ولتاژ ( بخشھای ساختمان 
  .خارج و در حالت آماده باش قرار می گیرند

  
  

  سیستم ھای قدرت و کنترل
فرعی شبکھ برق کتابخانھ ملی ایران متناسب با تشابھ یا سیستم ھای قدرت بھ کار رفتھ در بخشھای اصلی و 

از ساختار مداری، تجھیزات الکترونیکی ) تولید، انتقال،توزیع(تفاوت نوع عملکردشان در تامین جریان برق 
  .و ھم چنین داده ھا و پوینتھای کنترلی یکسان یا متفاوت برخوردار می باشند

استفاده در پست پاساژ و پست برق فشارقوی وظیفھ انتقال جریان  بعنوان مثال تمامی تابلوھای قدرت مورد
برق شھر از ورودی ساختمان بھ اتاقھای ترانسفورماتور را برعھده داشتھ و از اینرو در مقایسھ با یکدیگر 
از ساختار و تجھیزات الکترونیکی و کنترلی یکسان تشکیل گردیده اند در صورتی کھ ھمین سیستم ھا در 

، اتاق دیزل ژنراتور و پست ھای )اتاق توزیع(ا سیستم ھای بھ کار رفتھ در اتاق برق فشار ضعیف مقایسھ ب
  .برق محلی بھ دلیل تفاوت در نوع عملکرد دارای ساختار مداری و تجھیزات الکترونیکی متفاوتی می باشند

تامین جریان برق، کتابخانھ ملی ایران بھ تمامی سیستمھای قدرت با عملکرد یکسان در  BMSدر شبکھ 
تابلوھای کنترل جداگانھ اختصاص داده شده است کھ این تابلوھا نیز توسط کابلھای شبکھ بھ یکدیگر مرتبط 

  .متصل گردیده اند BMSشده و در نھایت بھ کامپیوترھای مرکزی شبکھ 
شبکھ برق  در ادامھ بھ معرفی و تشریح عملکرد سیستم ھای قدرت بھ کار رفتھ در بخشھای اصلی و فرعی

  .ساختمان کتابخانھ ملی ایران خواھیم پرداخت
 بخشھای اصلی
  )Post Passage(پست پاساژ  ·
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ورودی بھ ساختمان کتابخانھ ملی می  kv20پست پاساژ اولین محل در مسیر عبور جریان برق 
باشد و ھمانگونھ کھ از نامش پیداست در حالت کلی جھت گذر جریان برق ھمراه با کنترل میزان 

 .ریان ورودی بھ دیگر بخشھای ساختمان کتابخانھ طراحی گردیده استج
 Incoming  ،Outgoing ،Bus Couplerقدرت بھ نامھای  -پست پاساژ شامل تابلوھای برق

می باشد کھ بھ منظور ورود و خروج جریان برق، کنترل میزان جریان عبوری و Bus Riser و 
  .صرفی در کل ساختمان مورد استفاده قرار گرفتھ اندنیز اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو م

بھ عنوان مدخلھای ورودی و خروجی جریان  Outgoingو  Incomingاز دیدگاه کلی تابلوھای 
نیز بھ عنوان تابلوھای میانی با عملکرد اندازه  Bus Riserو  Bus Couplerبرق و تابلوھای 

  .ی شوندگیری توان و کنترل میزان جریان در نظر گرفتھ م
این تابلوھا از ساختار مداری مشابھی برخوردار بوده و شامل تجھیزات الکتریکی و الکترونیکی 

) Bus Riserمختص(، کنتورھای توان اکتیو و راکتیو )دژنکتور(مانند کلیدھای حفاظتی فشارقوی 
سھ  ، سوئیچھای)Incomingمختص تابلوھای (، ترانسھای ولتاژ و جریان، آمپرمتر و ولتمتر 

  .می باشند... ، فیوزھای مینیاتوری وstart/stopوضعیتی ، کلید ھای 
  

بھ صورت  kv20جھت قطع و وصل جریان برق ) دژنکتور(کلید ھای حفاظتی تابلوھای قدرت 
توسط اعمال فرمان از تابلو کنترل (و یا اتوماتیک ) Start/Stopتوسط سوئیچھای (دستی 
BMS (ضافھ بار و وقوع اتصال کوتاه در شبکھ و در نتیجھ و ھمچنین قطع مدار در صورت ا

  .جلوگیری از بروز صدمات در دیگر تجھیزات شبکھ برق طراحی گردیده اند
، محرک ) Control Panel(دژنکتور از دیدگاه کلی بھ مجموعھ ای از یک پانل کنترلی 

ننده مسیر جریان ، بوبینھای قطع و وصل موتور، تیغھ ھای باز و بستھ کDC) موتور(الکتریکی 
در ھر فاز،تیغھ ھای اتصال دھنده خطوط فاز بھ زمین، ترانسھای کاھنده جریان، رلھ ھا، 

، فیوزھای مینیاتوری و تیغھ ھای ) H-O-Aو Start/Stop( سوئیچھای دو و سھ وضعیتی         
اتالق ) بھ منظور اعالم وضعیت روشن و خاموش وآ الرم ھای مربوطھ(نرمال باز و نرمال بستھ 

  .می گردد
تیغھ ھای باز و بستھ کننده مسیر جریان و ھم چنین تیغھ ھای اتصال دھنده خطوط فاز بھ زمین ، با 

بوده و وظیفھ اصلی دژنکتور باز و بستھ کردن این تیغھ ) اینترالک(محرک الکتریکی در ارتباط 
ر بھ صورت دستی و ھا بر مبنای اعمال فرمان روشن و خاموش بھ بوبینھای قطع و وصل موتو

  .اتوماتیک و یا از طرف پانل کنترلی می باشد
در مواقعی کھ تیغھ ھای باز و بستھ کننده  با اعمال فرمان از طرف پانل کنترلی و یا بھ صورت 
دستی و اتوماتیک در حالت باز قرار میگیرند تیغھ ھای اتصال دھنده خطوط فاز بھ زمین این 

  .قوس الکتریکی بھ ترمینال ارت متصل می نمایند خطوط را جھت جلوگیری از بروز
و حداکثر میزان جریان مجاز  Vdc110مقدار ولتاژ مورد نیاز جھت راه اندازی محرک الکتریکی 

تک فاز واقع در اتاق ) UPS(می باشد کھ این مقادیر توسط رکتیفایر  A10عبوری از آن حدودا 
 .برق فشار قوی تامین می گردند

بھ عنوان ) ھگزا فلوراید سولفور ( SF6شبکھ برق کتابخانھ ملی ایران از گاز در دژنکتورھای 
عایق بین قطعات مختلف و ھمچنین خاموش کننده جرقھ و قوس الکتریکی در ھنگام قطع و وصل 

  .تیغھ ھا استفاده شده است
ھم چنین بھ منظور جلوگیری از کاھش دما و افزایش رطوبت در داخل دژنکتور و در نتیجھ 

یک ھیتر بھ ھمراه ترموستات  SF6پیشگیری از بروز فعل و انفعاالت شیمیایی و کاھش اثر گاز 
  .جھت تنظیم دمای محفظھ در محدوده مطلوب تعبیھ گردیده است

پانل کنترلی وظیفھ اندازه گیری جریان عبوری از ھریک از خطوط فاز در ھر لحظھ و اعمال 
وصل موتور از طریق رلھ جانبی متصل بھ خود  فرمان روشن و خاموش بھ بوبینھای قطع و

)Trip Relay( در صورت خروج مقدار جریان از محدوده مجاز ،)اتصال کوتاه و یا افت جریان (
  .و یا  بازگشت آن بھ حد استاندارد را بر عھده دارد

ز تیغھ ھای رلھ جانبی در مسیر بوبینھای قطع و وصل محرک الکتریکی دژنکتور قرار داشتھ و با
  .وبستھ شدن آنھا باعث روشن و خاموش شدن بوبینھا می گردد

ترانسھای کاھنده جریان نیز بھ منظور کاھش دادن و متعادل کردن جریان باالی خطوط فاز بھ 
مقدار مناسب جھت اعمال بھ پانل کنترلی و ھم چنین امکان قرار گرفتن پانل بدور از مدارھا و 

  .رار گرفتھ اندتجھیزات فشار قوی مورد استفاده ق
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و مقدار جریان مورد نیاز آن  Vdc110ولتاژ مورد نیاز جھت اعمال بھ منبع تغذیھ پانل مقدار  
تک فاز واقع در اتاق برق فشار قوی تامین می ) UPS(می باشد کھ توسط رکتیفایر  A5حدودا 
  .گردند

یکسری و تعدادی دکمھ فشاری جھت تعریف  LCDپانل کنترلی ھمچنین شامل یک صفحھ 
پارامترھا مربوط بھ محاسبات اندازه گیری جریان خطوط فاز و نیز تعدادی ترمینال جھت اتصال 

بھ (  BMSبھ منبع تغذیھ، خطوط سھ فاز خروجی از ترانس جریان، رلھ جانبی و تابلو کنترل 
  .می باشد) منظور اعالم وضعیت و آالرم در زمان بروز خطا

  
جھت اندازه گیری توان مصرفی اکتیو و  Bus Riserتابلو قدرت کنتورھای توان بھ کار رفتھ در 

  .در کل ساختمان مورد استفاده قرار گرفتھ اند) خازنی -بار سلفی(راکتیو 
خطوط سھ فاز بھ دلیل برخورداری از ولتاژ و جریان باال قاابل اتصال مستقیم بھ کنتورھای توان 

متعادل کردن میزان جریان و ولتاژ و اتصال نمی باشند و از اینرو از ترانسھای کاھنده جھت 
  .خطوط بھ کنتورھا استفاده شده است

 kvarhو  kwhدر کنتورھای توان، میزان توان اکتیو و راکتیو مصرفی بھ ترتیب بر حسب 
جھت اعالم مقدار  kvarhو  kwhمحاسبھ میگردد و این کنتورھا قابلیت تولید پالس بھ ازای ھر 

  .نیز دارا می باشندرا  BMSتوان بھ شبکھ 
  

) آمپرمتر و ولتمتر(پست پاساژ ھمچنین تعدادی نمایشگر ولتاژ و جریان  Incomingدر تابلوھای 
جھت گزینش خطوط سھ فاز بھ منظور نمایش ولتاژ و جریان ) سلکتور(و نیز سوئیچھای انتخابگر 

عادل کردن میزان جریان و آنھا تعبیھ گردیده است کھ در این حالت نیز از ترانسھای کاھنده جھت مت
  .ولتاژ خطوط و  اتصال نمایشگرھا بھ آنھا استفاده شده است

  
 Transformers & High(اتاق برق فشار قوی  و اتاقھای ترانسفورماتور ·

Voltage Rooms (  
اتاق برق فشار قوی دومین محل در مسیر عبور جریان برق پس از پست پاساژ می باشد و از 

بین ترانسفورماتورھای قدرت و ھمچنین تامین منابع  kv20سیم جریان برق دیدگاه کلی جھت تق
 .مورد نیاز بخشھای دیگر در نظر گرفتھ شده است DCتغذیھ 

و ھمچنین  Incoming ،Outgoing ،EAP1 ،EAP2این اتاق شامل تابلوھای قدرت بھ نامھای 
  .می باشد )رکتیفایرھای تک فاز و سھ فاز ( DCتابلوھای تامین کننده منابع

بھ عنوان پورتھای ورودی و خروجی جریان برق  Outgoingو  Incomingتابلوھای قدرت 
مورد استفاده قرار گرفتھ اند و از نظر ساختار مداری و تجھیزات الکتریکی و الکترونیکی تفاوتی 

  .با تابلوھای ورودی و خروجی برق واقع در پست پاساژ ندارند
در اتاق برق فشار قوی جمعا مشتمل بر یک تابلو  kv20برق پورتھای ورود و خروج جریان 

می باشند و  Outgoing 1,2,3,4,5و پنج تابلو خروجی بھ نامھای  Incomingورودی بھ نام 
بھ کار ) دژنکتور(برقراری یا قطع جریان برق در آنھا از طریق قطع و وصل کلید ھای حفاظتی 

  .رفتھ در مدارشان صورت می پذیرد
بھ یک ترانسفورماتور قدرت واقع در اتاقھای ترانسفورماتور  Outgoingتابلوھای ھریک از 

متصل گردیده و وظیفھ برقدار کردن یا قطع جریان برق سیم پیچ اولیھ آن از طریق کلیدھای 
  .حفاظتی را عھده دار می باشد

محل در مسیر اتاقھای ترانسفورماتور را می توان بھ عنوان مکمل اتاق برق فشار قوی و سومین 
  .عبور جریان برق در نظر گرفت

ھریک از این اتاقھا از یک ترانسفورماتور قدرت بھ منظور کاھش مقدار ولتاژ خطوط سھ فاز از 
kv20  بھv380 و تعدیل آن جھت مصرف در نقاط مختلف ساختمان برخوردار می باشند.  

دازه گیری دما و اعالم درجھ در ھریک از این ترانسفورماتورھا تعدادی سنسور حرارتی جھت ان
  .حرارت نقاط مختلف ترانس تعبیھ گردیده است

سنسورھای حرارتی ھر ترانس بھ یک سیستم کنترلی جداگانھ مختص ھمان ترانس            
)Protem L203 ( واقع در تابلوEAP1 متصل می باشند.  

صورت خروج درجھ حرارت  وظیفھ این سیستم کنترلی دریافت مقادیر سنسورھا و اعالم آالرم در
بھ خروجی ترانسفورماتور در صورت ) Trip(از حد استاندارد و ھمچنین اعمال فرمان قطع 
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و خارج کردن بار از ) عامل ایجاد حرارت(افزایش بیش از حد درجھ حرارت جھت قطع جریان 
  .مدار می باشد

و مقدار جریان حدودا  Vdc110  سیگنالھای تغذیھ جھت اعمال بھ این سیستمھا بھ ترتیب مقدار ولتاژ
A6  می باشد کھ توسط رکتیفایر)UPS (سھ فاز واقع در اتاق برق فشار قوی تامین می گردند.  

یا  BMSبھ سیستم کنترلی  Tripو  Alarmاین سیستم ھای کنترلی ھمچنین قابلیت اعالم وضعیت 
  .ا می باشندھرنوع سیستم اعالم آالرم دیگر را از طریق رلھ ھای داخلی خود دار

 DCھای تک فاز و سھ فاز موجود در اتاق برق فشار قوی وظیفھ تامین منابع ) UPS(رکتیفایر 
مورد نیاز جھت تغذیھ محرکھای الکتریکی و پانل ھای کنترلی دژنکتورھا و کلیدھای حفاظتی فشار 

 BMSرل متوسط، سیستم ھای کنترل درجھ حرارت در ترانسفورماتورھا و ھمچنین تابلوھای کنت
  .مربوط بھ شبکھ برق ساختمان کتابخانھ را بر عھده دارند

مورد نیاز خود را از رکتیفایر تک فاز و  DCتابلوھای قدرت اتاق پست پاساژ سیگنالھای  
تابلوھای قدرت و سیستم ھای کنترل اتاقھای برق فشار قوی، فشار ضعیف و دیزل ژنراتور این 

  .ریافت می کنندسیگنالھا را از رکتیفایر سھ فاز د
برقراری جریان برق شھر یا دیزل (وظیفھ اصلی رکتیفایرھا در شرایط نرمال و اضطراری 

تبدیل ولتاژ و جریان متناوب تک فاز و سھ فاز اعمالی بھ آنھا بھ ولتاژ و جریان مستقیم ) ژنراتورھا
دازی و ورود و ھمچنین شارژ باطری ھای داخلی و در شرایط قطع برق شھر و در فاصلھ راه ان

  .مورد نیاز می باشد DCدیزل ژنراتورھا بھ مدار ، سوئیچ بھ باطری ھا جھت تامین منابع 
را بھ ) سوئیچ بھ باطری و بالعکس(رکتیفایرھا ھمچنین قابلیت اعالم وضعیت عملکرد خود 

  .یا ھرنوع سیستم اعالم آالرم دیگر دارا می باشند BMSسیستمھای کنترل 
بین رکتیفایرھا )  v220 /380( فا جھت تقسیم ولتاژ تک فاز و سھ فاز نیز صر EAP2تابلو 

  .طراحی و مورد استفاده قرار گرفتھ است
  

 )Low Voltage Room(اتاق برق فشار ضعیف  ·
چھارمین محل در مسیر عبور جریان برق پس از اتاقھای ) اتاق توزیع(اتاق برق فشار ضعیف 

از نامش پیداست جھت تقسیم برق سھ فاز خروجی از  ترانسفورماتور می باشد و ھمانگونھ کھ
 .بین مصرف کننده ھا در نقاط مختلف ساختمان طراحی گردیده است) v380(ترانسفورماتورھا 

و ) M1,M2,…,M5( این اتاق شامل تابلوھای قدرت نرمال و اضطراری بھ نامھای
)EM3,EM4,EM5 ( و ھم چنین بانکھای خازنی بھ نامھای)CB1,CB2,…,CB5 ( و نیز

  .می باشد PCPتابلو برق روشنایی پروژکتورھای ساختمان بھ نام 
 Incoming(ھریک از تابلوھای قدرت نرمال و اضطراری خود از تابلوھای ورودی و خروجی 

  .جھت دریافت و توزیع جریان برق تشکیل گردیده اند) Outgoingو 
قطع و وصل جریان برق ورودی و  در این تابلوھا نیز از کلیدھای حفاظتی فشار متوسط جھت

خروجی سھ فاز بھ صورت دستی و اتوماتیک و ھمچنین قطع مدار در صورت بروز اتصال کوتاه 
  .یا افت جریان در شبکھ استفاده شده است

بھ عنوان ورودیھای ) Incoming(از دو پورت ورودی ) M1بھ غیراز(تابلوھای قدرت نرمال 
  .اصلی و فرعی برخوردار می باشند

ھریک از پورتھای ورودی اصلی تابلوھای قدرت نرمال بھ خروجی یکی از ترانسفورماتورھا 
متصل بوده و کلیدھای حفاظتی مربوط بھ آنھا نیز با سیستم کنترل درجھ حرارت ) سیم پیچ ثانویھ(

می باشند و ) اینترالک(واقع در اتاق برق فشار قوی در ارتباط ) EAP1تابلو (ترانسفورماتورھا 
مانطور کھ قبال نیز ذکر گردید در صورت افزایش درجھ حرارت ترانسفورماتورھا با اعمال ھ

  .فرمان از طرف سیستم کنترل در حالت قطع قرار گرفتھ و بار را از مدار خارج می نمایند
تابلوھای قدرت نرمال  Incomingحداکثر میزان جریان قابل عبور از کلید ھای حفاظتی پورتھای 

این تابلوھا بستھ بھ  Outgoingو در مورد پورتھای  A800و  A1600بھ ترتیب و اضطراری 
  .متغیر می باشد A1000تا   A40میزان مصرف بخشھای مختلف ساختمان از 

کلیدھای حفاظتی فشار متوسط قابلیت اعالم وضعیتھایی مانند روشن و خاموش بودن کلید، قطع 
ن سوئیچ ھا در حالت دستی و اتوماتیک را از و ھمچنین وضعیت قرارگرفت) Trip(مدار قدرت 

 .دارا می باشند BMSطریق ترمینالھای خود بھ شبکھ 
از طریق پورتھای ورودی فرعی و یکی از پورتھای ) M1,M2,…,M5(تابلوھای قدرت نرمال 

  .گردیده اند) کوپل(خروجی خود بھ صورت متوالی بھ یکدیگر متصل 
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 Outgonigو  Incomingاظتی فشار متوسط پورتھای عمل کوپلینگ با اتصال کلید ھای حف
  .مرتبط با یکدیگر بھ صورت دستی یا اتوماتیک صورت می پذیرد

واقع در اتاق (در تابلوھای قدرت نرمال ھمچنین سایر پورتھای خروجی بھ تابلوھای قدرت اصلی 
  .دو نیز بانک ھای خازنی متصل می باشن) پست ھای محلی ( و فرعی ) دیزل ژنراتور

پورتھای خروجی تابلوھای قدرت اضطراری نیز بھ پست ھا و تابلوھای اضطراری فرعی در 
  .قسمتھای مختلف ساختمان متصل گردیده اند

جھت تامین ) بھ تعداد تابلوھای قدرت نرمال(در اتاق برق فشار ضعیف تعدادی تابلو بانک خازنی 
تروموتورھا، ترانسھای ولتاژ و جریان سلفی مانند الک -توان راکتیو مصرفی توسط بارھای اھمی

  .در بخشھای مختلف ساختمان در نظر گرفتھ شده است.... و
بانک ھای خازنی نقش بسزایی در جلوگیری از تامین توان راکتیو توسط ترانسفورماتورھا و در 
نتیجھ پیشگیری از افزایش جریان و درجھ حرارت در مدارھای شبکھ و بروز صدمات احتمالی در 

  .ار دارندمد
بانک ھای خازنی بھ صورت موازی و بھ شکل اتصال مثلث بین خطوط فاز خروجی از 
ترانسفورماتورھا قرار داده شده و متناسب با افزایش یا کاھش میزان درخواست توان راکتیو ، بھ 

  .نوبت وارد مدار و یا از آن خارج می شوند
رمال بھ یکدیگر، افزوده شدن ترانسفورماتورھا تابلوھای قدرت ن) کوپلینگ(از دالیل اتصال متوالی 

و بانک ھای خازنی بھ مدار متناسب با افزایش میزان درخواست توان اکتیو و راکتیو در شبکھ و 
ھمچنین جبران توان در صورت بروز نقص فنی برای یکی از ترانسفورماتورھا یا بانکھای خازنی 

  .توسط دیگر تابلوھا می باشد
ورود و خروج بانکھای خازنی در مدار از طریق یکسری ) Stage(مراحل الزم بھ ذکر است 

  .می باشد BMSترمینالھای موجود درون تابلوھا قابل اعالم بھ شبکھ 
  

  )Diesel Generator Room( اتاق دیزل ژنراتور  ·
 )v380(اتاق دیزل ژنراتور بھ عنوان مکمل اتاق برق فشار ضعیف جھت تامین برق سھ فاز 

در ) قطع جریان برق شھر(نقاط مختلف ساختمان در ھنگام بروز شرایط اضطراری مصرفی در 
 .نظر گرفتھ شده است

و نیز ) جھت تامین برق در شرایط اضطراری(این اتاق مشتمل بر پنج ژنراتور با موتور دیزلی 
بھ منظور نظارت بر عملکرد مجموعھ دیزل ( ATS1,2,3,4,5پنج تابلو قدرت بھ نامھای 

  .می باشد) ھاژنراتور
قابلیت اتصال بھ یک دیزل ژنراتور، یک تابلو قدرت نرمال و یک تابلو  ATSھریک از تابلوھای 

  .قدرت اضطراری واقع در اتاق برق فشار ضعیف را دارد
دارای دو پورت ورودی جھت دریافت جریان برق دیزل ژنراتور و جریان برق  ATSتابلوھای 

و ھمچنین دارای یک پورت ) خروجی تابلوھای قدرت نرمالاز طریق اتصال بھ پورتھای (شھر 
از طریق (و فرعی ) EM3,EM4,EM5(خروجی جھت تغذیھ تابلوھای قدرت اضطراری اصلی 

  .می باشد) اتصال بھ پورتھای ورودی آنھا
در این تابلوھا دو کلید حفاظتی فشار متوسط در مسیر پورتھای ورودی بھ منظور قطع و وصل 

تھا و ھمچنین قطع مدار در صورت وقوع اتصال کوتاه یا افت جریان در شبکھ در جریان برق پور
  .نظر گرفتھ شده است

ھمچنین دارای یک سیستم کنترلی جھت مانیتورینگ پورتھای ورودی و خروجی و  ATSتابلوھای 
  .عملکرد دیزل ژنراتورھا می باشند

تاژ وفرکانس برق پورتھای ورودی وظیفھ اصلی سیستمھای کنترل بھ طور خالصھ اندازه گیری ول
در ھر لحظھ و اعمال فرمان روشن و خاموش بھ دیزل ژنراتورھا ھمزمان با قطع و وصل جریان 
برق شھر و نیز اعمال فرمان باز یا بستھ بھ کلیدھای حفاظتی جھت انتخاب دیزل ژنراتور یا برق 

  .شھر می باشد
ھای ورودی وخروجی تعبیھ شده بر روی از طریق ترمینال ATSسیستم ھای کنترل تابلوھای 

بردھای داخلی خود قادر بھ دریافت وضعیت عملکرد دیزل ژنراتورھا و اعمال فرمان بھ آنھا و نیز 
  .می باشند BMSاعالم وضعیتھایی مانند سوئیچ از برق شھر بھ ژنراتورھا و بالعکس بھ شبکھ 

افتی و پوینتھای داخلی خود بر روی این سیستمھا ھمچنین قادر بھ ارسال تمامی وضعیتھای دری
از طریق پروتکلھا و کابلھای شبکھ فیبر نوری می ) BMSمانند شبکھ (شبکھ ھای کامپیوتری 

  .باشند
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  بخشھای فرعی

بخشھای فرعی شبکھ برق ساختمان کتابخانھ ملی ایران مشتمل بر تابلوھای قدرت و پست ھای برق 
اشند کھ جھت تقسیم و توزیع جریان برق بین مصرف محلی موجود در نقاط مختلف ساختمان می ب

  .کننده ھا طراحی، نصب و راه اندازی گردیده اند
با (تابلوھای قدرت و پست ھای محلی بخشھای فرعی تماما بھ صورت مستقیم یا غیر مستقیم 

بھ تابلوھای قدرت نرمال و اضطراری واقع در اتاق برق فشار ضعیف متصل گردیده و ) واسطھ
  .ورد نیاز خود را از این تابلوھا تامین می نمایندبرق م

از آنجا کھ بخشھای فرعی شبکھ برق ساختمان کتابخانھ ملی ایران بسیار متعدد و گسترده بوده و در 
این مختصر مجالی جھت پرداختن بھ تمامی آنھا نمی باشد، در ادامھ تنھا قسمتھای متصل بھ شبکھ 

BMS رار خواھند گرفت کھ امید است مورد توجھ خوانندگان کتابخانھ مورد بحث و بررسی ق
  .محترم واقع گردد

  
  پست ھای برق خطوط روشنایی داخل و خارج ساختمان ·

خطوط روشنایی ساختمان کتابخانھ ملی ایران را می توان بھ دو بخش خطوط روشنایی داخل و 
 .خطوط روشنایی خارج ساختمان تقسیم بندی نمود

تمان شامل تمامی المپھا و چراغھای دیواری و سقفی بھ کاررفتھ در خطوط روشنایی داخل ساخ
بخشھای اداری و غیر اداری مانند دفاتر کاری کارمندان، تاالرھای مطالعھ، تاالرھای ھمایش ، 
مخازن کتاب، راھروھا، راه پلھ ھا، سرویسھای بھداشتی ، آشپزخانھ، رستوران ، موتورخانھ 

  .ی باشندم.... مرکزی، اتاقھای برق و 
خطوط روشنایی خارج ساختمان نیز مشتمل بر تمامی المپھا و چراغھای دیواری، سقفی و پایھ دار 
بھ کار رفتھ در پارکینگھا، محوطھ عبور و مرور افراد، فضای سبز اطراف ساختمان و نیز 

  .پروژکتورھای نمای ساختمان کتابخانھ می باشند
و برخی خطوط خارج ساختمان مانند (کتابخانھ  تغذیھ تمامی خطوط روشنایی داخل ساختمان

توسط یکسری تابلوھای قدرت نرمال و اضطراری ایستاده ) پارکینگھا و برخی چراغھای محوطھ
واقع در راھروھا، ) Local(و نیز تابلوھای دیواری محلی ) واقع در اتاقھای برق روشنایی(

  .تامین میگردد... فضاھای اداری، تاالرھای مطالعھ و
نیز ) بھ غیر از پارکینگ و برخی چراغھای محوطھ(ذیھ اکثر خطوط روشنایی خارج ساختمان تغ

واقع در محوطھ عبور و مرور افراد، ) Local(توسط تابلوھای قدرت نرمال و اضطراری محلی 
واقع در اتاق ) مختص پروژکتورھای نمای ساختمان( PCPفضای سبز اطراف ساختمان و تابلو 

  .ورت می پذیردبرق فشار ضعیف ص
اتاقھای برق روشنایی کھ در طبقات مختلف ساختمان پراکنده گردیده اند از جملھ بخشھای فرعی 
شبکھ برق ساختمان کتابخانھ ملی ایران بوده و مشتمل بر تابلوھای قدرت نرمال و اضطراری 

 BMSخطوط روشنایی، تجھیزات شبکھ کامپیوتری و نیز تابلوھای کنترل و تجھیزات شبکھ 
  .سازمان می باشند

نوع تجھیزات الکتریکی و الکترونیکی بھ کار رفتھ در تابلوھای برق نرمال و اضطراری خطوط 
روشنایی داخل و خارج ساختمان کتابخانھ در اکثر موارد یکسان می باشد و بھ عنوان نمونھ می 

ھای ضربھ ای،  ، کنتاکتورھا، رلھStart/Stopتوان از سوئیچھای دو و سھ وضعیتی، کلید ھای 
  .فیوزھای مینیاتوری و نمایشگرھای ولتاژ و جریان مورد استفاده در آنھا نام برد

تابلوھای نرمال و اضطراری کل ساختمان کتابخانھ را می توان بھ دو دستھ سوئیچ دار و بدون 
  .سوئیچ تقسیم بندی نمود

ی کارمندان و نیز تامین برق تابلوھای برق فاقد سوئیچ جھت تامین روشنایی اتاقھا و دفاتر کار
طراحی گردیده و قطع و وصل جریان برق در این حالت توسط فیوزھای ... پریزھای موجود و

  .مینیاتوری داخل تابلو یا از طریق کلید ھای تک پل و دوپل موجود  در اتاقھا صورت می پذیرد
ی مانند تاالرھای مطالعھ، تابلوھای برق دارای سوئیچ نیز عمدتا بھ منظور تامین روشنایی فضاھای

تاالرھای ھمایش، مخازن کتاب، راھروھا، راه پلھ ھا، چراغھای محوطھ و فضای سبز، 
مورد استفاده قرار گرفتھ و قطع و وصل جریان برق در آنھا توسط ... پروژکتورھای نما و

ھ ای و رلھ ھای ضرب Start/Stopفیوزھای مینیاتوری، سوئیچھای دو و سھ وضعیتی، کلیدھای 
  .انجام میشود
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در تابلوھای برق دارای سوئیچ ، قطع و وصل خطوط روشنایی از طریق اعمال فرمان روشن یا 
و  HANDبا قراردادن سوئیچ سھ وضعیتی در حالت (خاموش بھ کنتاکتورھا بھ صورت دستی 

چ سھ با قرار دادن سوئی( و اتوماتیک ) یا رلھ ھای ضربھ ای Start/Stopاستفاده از کلیدھای 
و فرمان از طرف تابلو کنترل بر مبنای برنامھ زمانبندی یا اتصال  AUTOوضعیتی در حالت 

  .صورت می گیرد) مدار بھ فتوسل
طبقھ بندی  Type Bو  Type Aمدارھای برق تابلوھای روشنایی دارای سوئیچ خود بھ دو دستھ 

  .می شوند
می انشعابات آنھا تنھا یک سوئیچ سھ بھ خطوط روشنایی اصلی ھمراه با تما Aدر مدارھای نوع 

) Start/Stopبا استفاده از کلید ھای ( وضعیتی جھت روشن وخاموش کردن خط در حالت دستی 
و اتوماتیک اختصاص داده شده است و از اینرو با اعمال فرمان روشن یا خاموش بھ کنتاکتورھا 

  .ی گردندخطوط اصلی و تمامی انشعابات آنھا بھ صورت یکجا قطع و وصل م
بھ ھریک از انشعابات خطوط اصلی یک سوئیچ سھ وضعیتی جھت قطع و  Bدر مدارھای نوع 

وصل جریان برق انشعاب مورد نظر بھ صورت دستی یا اتوماتیک و ھم چنین یک رلھ ضربھ ای 
در ھر دو حالت دستی (جھت قطع و وصل جریان برق بدون توجھ بھ موقعیت سوئیچ سھ وضعیتی 

  .اختصاص داده شده است )و اتوماتیک
بھ تمامی ) بر مبنای برنامھ زمانبندی(در این نوع مدارھا فرمان قطع و وصل از تابلو کنترل 

انشعابات بھ صورت یکجا اعمال گردیده و کاربر می تواند در صورت نیاز بھ روشن یا خاموش 
ا و استفاده از رلھ کردن ھریک از انشعابات خارج از برنامھ زمانبندی با تغییر وضعیت سوئیچھ

  .ھای ضربھ ای این عمل را بھ دلخواه انجام دھد
از دیدگاه کلی جھت تغییر پترن خطوط روشنایی بھ دلخواه کاربر طراحی گردیده  Bمدارھای نوع 

  .و عمدتا در تاالرھای مطالعھ، تاالرھای ھمایش و مخازن بستھ کتاب مورد استفاده قرار گرفتھ اند
رمال و اضطراری خطوط روشنایی ترمینالھایی نیز جھت اتصال کابلھای در تابلوھای قدرت ن

کنترلی بھ آنھا بھ منظور دریافت وضعیت قرار گرفتن سوئیچھا در ھر یک از حاالت دستی و 
اتوماتیک، وضعیت روشن یا خاموش بودن کنتاکتورھا و نیز اعمال فرمان توسط تابلو کنترل تعبیھ 

  .گردیده اند
ت در تمامی تابلوھای نرمال و اضطراری با قرار دادن سوئیچ سھ وضعیتی در الزم بھ ذکر اس
نیز می توان نسبت بھ خاموش کردن تمامی خطوط روشنایی بدون نیاز بھ ) Off(حالت خاموش 

  .یا رلھ ھای ضربھ ای اقدام نمود Start/Stopکلیدھای 
  تابلوھای برق دستگاھھای ھوارسان ·

ذکر گردید در اتاقھای ھوارسان شامل دستگاھھای ھواساز، تعدادی  ھمانطور کھ در بخش اول مقالھ
فن ھای ( تابلو برق قدرت نرمال و اضطراری نیز جھت تغذیھ فن ھای دمنده و مکنده سانتر یفیوژ 

 .بھ کار رفتھ در دستگاھھای ھوارسان تعبیھ گردیده اند ) ھوای رفت وبرگشت 
مدار داخلی تابلو ھای برق خطوط روشنایی بوده و ھر ساختار مداری این تابلوھا بسیار شبیھ بھ 

با (یک از آنھا شامل سوئیچھای سھ وضعیتی جھت روشن وخاموش کردن فن ھا بھ صورت دستی 
می باشند )  BMSبا اعمال فرمان از تابلو کنترل (یا اتوماتیک ) (start/stopاستفاده از کلید ھای 

 .  
فتھ در دستگا ھھای ھوارسان کتابخانھ ملی بستھ بھ میزان تعداد فن ھای دمنده و مکنده بھ کار ر

  .حجم ھوای مورد نیاز جھت گردش در محیط و دستگاه ھواساز متفاوت می باشد 
بھ عنوان مثال ممکن است یک دستگاه ھوارسان از دو عدد فن ھوای رفت و یک عدد فن ھوای 

یک عدد فن در مسیر ھوای رفت  برگشت یا دو عدد فن ھوای رفت و دو عدد فن ھوای برگشت ویا
  .ویک عدد فن در مسیر ھوای برگشت برخوردار باشد 

شامل یک یا (در تابلو ھای قدرت ھوارسانھا بھ ھر یک از مجموعھ فن ھای ھوای رفت و برگشت 
جداگانھ ) start/stop(یک عدد سوئیچ سھ وضعیتی و بھ تک تک فن ھا نیز کلید ھای ) دوعدد فن 

  .ه است اختصاص داده شد
در حالت اتوماتیک، قطع و وصل جریان برق مجموعھ فن ھای ھوای رفت یا برگشت با اعمال 
فرمان از طرف تابلو کنترل بھ طور ھمزمان صورت می پذیرد ، اما در حالت دستی می توان 

بھ صورت جداگانھ و مستقل از یکدیگر ) start/stop(ھریک از فن ھا را با استفاده از کلیدھای 
  .ن و خاموش نمود روش
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ھم چنین مدار فرمان مجموعھ فن ھای ھوای رفت تمامی دستگاھھای ھوارسان با تابلوھای اعالم 
حریق، ترموستاتھای ضد انجماد و کلیدھای تشخیص دھنده دود اینترالک بوده و در صورت بروز 

ی رفت بھ ھر گونھ اتفاق مانند آتش سوزی یا بروز یخ زدگی برای کویل گرمایش فن ھای ھوا
صورت سخت افزاری و فن ھای ھوای برگشت با اعمال فرمان از طرف تابلو کنترل از مدار 

  .خارج می شوند 
در تابلوھای قدرت نرمال و اضطراری دستگاھھای ھوارسان نیز ترمینالھایی جھت اتصال کابھای 

الت دستی و کنترلی بھ آنھا بھ منظور دریافت وضعیت قرار گرفتن سوئیچھا در ھر یک از حا
و نیز اعمال فرمان ) Trip( اتوماتیک، وضعیت روشن وخاموش بودن کنتاکتورھا، وضعیت خطا 

  .توسط تابلو کنترل در نظر گرفتھ شده است 
  تابلوھای برق اگزوز فن ھا و ساپالی فن ھا ·

 Exhaust(در ساختمان کتابخانھ ملی ایران عالوه بر دستگاھھای ھوارسان تعدادی اگزوز فن 
Fan ( جھت تخلیھ ھوای مخازن بستھ کتاب در ھنگام آتش سوزی و ایجاد دود و نیز تعدادی

جھت پاکسازی ھوا در مکانھای عبور و مرور افراد مانند راه پلھ ھا ) Supply Fan(ساپالی فن 
 .و راھروھا در نظر گرفتھ شده است

ضطراری واقع در اتاقھای برق تابلوھای برق تغذیھ کننده این فن ھا ھمان تابلوھای برق نرمال و ا
جھت روشن و  start/stopروشنایی ساختمان بوده و شامل سوئیچھای سھ وضعیتی و کلید ھای 

  .خاموش کردن فن ھا بھ صورت دستی و اتوماتیک می باشند
مخصوص تابلوھای  Aساختار مدار فرمان اگزوز فن ھا و ساپالی فن ھا ھمان ساختار مداری نوع 

تعبیھ شده ) Fire(ن می باشد با این تفاوت کھ این فن ھا با تابلوھای اعالم حریق روشنایی ساختما
بوده و در ھنگام وقوع آتش سوزی در صورت قرار ) اینترالک(در مخازن کتاب نیز در ارتباط 

گرفتن سوئیچ سھ وضعیتی در حالت اتوماتیک بدون نیاز بھ اعمال فرمان از طرف تابلو کنترل بھ 
  .اری روشن و پس از اطفای حریق مجددا خاموش می گردندصورت سخت افز

در تابلوھای قدرت نرمال و اضطراری اتاقھای برق روشنایی ترمینالھایی نیز جھت اتصال کابھای 
کنترلی  بھ آنھا بھ منظور دریافت وضعیت قرار گرفتن سوئیچھا در ھر یک از حاالت دستی و 

و نیز اعمال فرمان ) Trip( تورھا، وضعیت خطا اتوماتیک، وضعیت روشن وخاموش بودن کنتاک
  .توسط تابلو کنترل در نظر گرفتھ شده است 

  
  تابلوھای برق پمپھای سانتریفیوژ موتورخانھ مرکزی ·

در موتورخانھ مرکزی کتابخانھ ملی ایران تعداد قابل توجھی پمپ سانتریفیوژ بھ منظور بھ گردش 
گرمایش و سرمایش ھوارسانھا، مبدلھای حرارتی، در آوردن آب سرد و گرم در داخل کویلھای 

 .تعبیھ گردیده است... دیگھای آب داغ، چیلرھا و 
برق مورد نیاز جھت تغذیھ این پمپھا از طریق یکسری تابلوھای قدرت نرمال و اضطراری بھ 

  .تامین میگردد EMCCو  MCCنامھای 
دستگاھھای ھوارسان، سوئیچھای سھ در این تابلوھا نیز ھمانند تابلوھای برق خطوط روشنایی و 

با استفاده از کلید ھای (وضعیتی جھت روشن و خاموش کردن پمپھا بھ صورت دستی 
start/stop ( و اتوماتیک)در نظر گرفتھ شده است) با اعمال فرمان از تابلو کنترل.  

بوده و در مخصوص تابلوھای روشنایی  Aساختار مدار فرمان این پمپھا نیز ھمانند مدارھای نوع 
تابلوھای برق قدرت آنھا ترمینالھایی نیز جھت اتصال کابلھای کنترلی بھ آنھا بھ منظور دریافت 

و نیز اعمال ) Trip( وضعیت سوئیچھا، وضعیت روشن وخاموش بودن کنتاکتورھا، وضعیت خطا 
                                                                                                                    .                                      فرمان توسط تابلو کنترل تعبیھ گردیده است
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  بھ شبکھ برق ساختمان کتابخانھ ملی ایران BMSنحوه اتصال شبکھ 
تابخانھ ملی ایران بھ ھریک از بخشھای اصلی و فرعی شبکھ برق ساختمان کتابخانھ، ک BMSدر شبکھ 

سیستم ھای کنترل محلی جداگانھ جھت اتصال بھ تجھیزات قدرت و نظارت بر عملکرد مجموعھ آنھا 
  .اختصاص داده شده است

عمال فرامین وظیفھ این سیستمھا در درجھ اول نظارت بر عملکرد تجھیزات قدرت و در صورت لزوم ا
بھ منظور ارسال اطالعات  BMSکنترلی و در مراحل بعد تبادل اطالعات با کامپیوترھای مرکزی شبکھ 

  .قدرت می باشد -سیستم و دریافت فرامین کنترلی از کامپیوترھا جھت اعمال بھ تجھیزات برق
ی ھوارسان از دو بخش سیستم ھای کنترل شبکھ برق ساختمان کتابخانھ ھمانند سیستمھای کنترل دستگاھھا

  .سخت افزار و نرم افزار تشکیل گردیده است
سخت افزار این سیستمھا شامل تابلوھای کنترل و تجھیزات بھ کار رفتھ در آنھا،ادوات کنترلی و کابلھای 

قدرت و نرم افزار آنھا نیز مشتمل بر برنامھ ھای کنترلی  –کنترلی رابط بین تابلوھای کنترل و تابلوھای برق
  .ھت مانیتورینگ داده ھا و اعمال فرمان بھ تجھیزات قدرت می باشدج

ساختار و تجھیزات سخت افزاری سیستمھای کنترل شبکھ برق تفاوت چندانی با سیستمھای کنترل 
نیز توسط کابلھای  BMSدستگاھھای ھوارسان نداشتھ و اتصال این سیستمھا بھ کامپیوترھای مرکزی شبکھ 

  .رنوری و یکسری تجھیزات شبکھ صورت پذیرفتھ استو فیب) Lon(شبکھ لون 
ھمچنین نرم افزار سیستمھای کنترل نیز در بخشھای اصلی عمدتا جھت مانیتورینگ وضعیتھای کارکرد 
سیستمھای قدرت و اعالم آالرم متناسب با وضعیتھای دریافتی و در بخشھای فرعی عالوه بر موارد فوق 

  .ھای برق طراحی گردیده استجھت اعمال فرامین کنترلی بھ تابلو
در ادامھ و بھ اختصار بھ معرفی و تشریح عملکرد سیستمھای کنترل شبکھ برق ساختمان کتابخانھ ملی ایران 

  .خواھیم پرداخت
  بخشھای اصلی -1
  پست پاساژ، اتاق برق فشار قوی ، اتاقھای ترانسفورماتور -1-1

ت قدرت بھ کاررفتھ در پست پاساژ، اتاق برق فشار کتابخانھ ملی ایران بھ تمامی تجھیزا BMSدر شبکھ 
 .اختصاص داده شده است ECP01Mقوی و اتاقھای ترانسفورماتور یک تابلو کنترل بھ نام 

عمده تجھیزات سخت افزاری بھ کاررفتھ در این تابلو ھمان تجھیزات موجود درون تابلوھای کنترل 
، رلھ  Vdc 24/ Vdc110فاوت آنھا در وجود مبدل ولتاژ  دستگاھھای ھوارسان با قابلیتھای یکسان بوده و ت

و ترمینالھای پیچی و ھمچنین عدم بھ کارگیری ماژولھای خروجی دیجیتال و آنالوگ در تابلو  Vdc110ھای 
ECP01M می باشد.  
صرفا بھ منظور مانیتورینگ پوینتھای ورودی آنالوگ و دیجیتال طراحی گردیده  ECP01Mتابلو کنترل 

قدرت اعمال نمی گردد و بھ ھمین دلیل  - ھیچ گونھ فرمان کنترلی از طرف این تابلو بھ تجھیزات برقاست و 
  .در آن تنھا از ماژولھای ورودی دیجیتال وآنالوگ استفاده شده است

از طریق  MMIدر این تابلو نیز ھمانند تابلوھای کنترل دستگاھھای ھوارسان، ارتباط بین کنترلر و پنل 
و ارتباط بین کنترلر و ماژولھای ورودی دیجیتال و آنالوگ از طریق کارت حافظھ،  RS232پورت 

  .صورت پذیرفتھ است) Lon(کابلھای شبکھ و پروتکل ارتباطی لون 
بھ  Vdc 24/ Vdc110توسط رکتیفایرھا، از یک مبدل ولتاژ  Vdc110ھمچنین با توجھ بھ تامین ولتاژ 

و  AIو  DIز جھت راه اندازی و آغاز بھ کار کنترلر، ماژولھای منظور تولید ولتاژ و جریان مورد نیا
  .چراغھای سیگنال در تابلو کنترل استفاده شده است

در ھریک از اتاقھای برق تعدادی سنسور اتاقی نیز جھت اندازه گیری مقدار دمای محیط و نمایش آن در 
  .مورد استفاده قرار گرفتھ است BMSشبکھ 

شیلددار  mm2 5/1×2قدرت و سنسورھای اتاقی دما از طریق کابلھای –تابلوھای برق ارتباط تابلو کنترل با
برقرار گردیده است کھ این کابلھا از یک طرف بھ سنسورھای اتاقی و ترمینالھای تعبیھ شده در تابلوھای 

  .دقدرت و از طرف دیگر توسط ترمینالھای پیچی بھ ماژولھای ورودی دیجیتال و آنالوگ متصل می باشن
 -مقادیر دریافتی از سنسورھای اتاقی دما بھ عنوان ورودیھای آنالوگ و وضعیتھای دریافتی از تابلوھای برق

  .قدرت بھ عنوان ورودیھای دیجیتال بھ کنترلر اعمال می گردند
ناشی از ولتاژ و جریان باالی مدارھای (در تابلو کنترل بھ منظور جلوگیری از ورود جریانات القایی 

و  Incoming(بھ دورن ماژولھای ورودی دیجیتال توسط کابلھای متصل بھ تابلوھای فشارقوی ) یفشارقو
Outgoing ( از رلھ ھایVdc110 در مسیر اتصال ترمینالھای پیچی بھ ماژولھا استفاده شده است.  

ھای در این حالت تغییر وضعیت پوینتھای دریافتی از تابلوھای فشارقوی باعث قطع و وصل تغذیھ رلھ 
Vdc110  و اعمال پوینتھا بھ صورت غیر ) یا نرمال بستھ(و در نتیجھ تغییر وضعیت تیغھ ھای نرمال باز

  .مستقیم بھ ماژولھا می شود
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با قابلیتھا و  Careھمان نرم افزار  ECP01Mرفتھ در تابلو  نرم افزار برنامھ نویسی کنترلر بھ کار
  .ی ھوارسان می باشدامکانات ذکر شده برای سیستم کنترل دستگاھھا

تنھا بھ منظور مانیتورینگ مقادیر و وضعیتھای ارسالی از  ECP01Mبا توجھ بھ اینکھ تابلو کنترل 
قدرت طراحی گردیده است، در برنامھ تعریف شده برای سیستم کنترلی آن ھیچ  - سنسورھا و تابلوھای برق

ھای قدرت پس از پردازش داده ھای جھت اعمال فرمان بھ تابلو) Control Loop(گونھ حلقھ کنترلی 
دریافتی در نظر گرفتھ نشده است و استراتژی کنترل صرفا جھت پردازش داده ھا و اعالم آالرم متناسب با 

  .مقادیر و وضعیتھای دریافتی تعیین گردیده است
رسان، الزم بھ ذکر است کھ در این برنامھ کنترلی نیزمی توان ھمانند سیستمھای کنترل دستگاھھای ھوا

بھ ) Auto(از حالت اتوماتیک  Careیا برنامھ  MMIوضعیت تمامی پوینتھا و داده ھا را از طریق پنل 
  .تغییر داده و نسبت بھ تعریف مقادیر دلخواه برای کنترلر اقدام نمود) Manual(حالت دستی 

ار قوی و اتاقھای پوینتھای دریافتی کنترلر از تجھیزات بھ کار رفتھ در در پست پاساژ، اتاق برق فش
  :ترانسفورماتور بھ شرح زیر می باشند

  اتاقھای ترانسفورماتور -1
  ورودی آنالوگ

سنسورھای دما بھ کار رفتھ در ھریک از اتاقھای ترانسفورماتور مقدار دمای اتاقھا را در ھرلحظھ اندازه 
  .گیری نموده و بھ کنترلر ارسال می نمایند

، در )Setpoint(عنوان ورودیھای آنالوگ و مقایسھ آنھا با نقاط تنظیم  کنترلر با دریافت این مقادیر بھ
صورت خروج مقادیر از محدوده مجاز آالرم ھای الزم جھت اعالم وضعیت اضطراری را بھ نمایش در می 

  .آورد
  ورودی دیجیتال

  .کنترلر از ترانسفورماتورھا ھیچ گونھ پوینت ورودی دیجیتال دریافت نمی نماید
  برق فشارقویاتاق  -2

  ورودی آنالوگ
سنسور دما بھ کار رفتھ در اتاق برق فشارقوی مقدار دمای اتاق را در ھرلحظھ اندازه گیری نموده و بھ 

  .کنترلر ارسال می نماید
، در صورت )Setpoint(کنترلر با دریافت این مقدار بھ عنوان ورودی آنالوگ و مقایسھ آن با نقطھ تنظیم 

  .حدوده مجاز آالرم الزم جھت اعالم وضعیت اضطراری را بھ نمایش در می آوردخروج مقدار دما از م
  ورودی دیجیتال

  :قدرت اتاق برق فشارقوی عبارتند از - وضعیتھای دریافتی کنترلر از تابلوھای برق
از سیستمھای کنترل درجھ حرارت ) Trip(و خطا ) Warning(وضعیتھای اخطار  -1

در ھنگام خروج درجھ حرارت از ) EAP1در تابلو  Protemسیستمھای (ترانسفورماتورھا 
  محدوده مجاز

وضعیت عملکرد رکتیفایرھای تک فاز و سھ فاز در سوئیچ از حالت نرمال بھ اضطراری و  -2
 )سوئیچ از برق شھر بھ باطری و بالعکس(بالعکس 

ک از در ھری) دژنکتور(پانل کنترلی کلیدھای حفاظتی  Vdc110وضعیت قطع و وصل منبع تغذیھ  -3
 Outgoingو  Incomingتابلوھای 

در صورت خروج مقدار جریان ) دژنکتور(از کلیدھای حفاظتی ) Warning(وضعیت اخطار  -4
 خطوط سھ فاز از حد مجاز

در ھنگام وقوع اتصال کوتاه و اضافھ بار ) دژنکتور(از کلیدھای حفاظتی ) Trip(وضعیت خطا  -5
 در شبکھ و قطع مدار قدرت توسط دژنکتور

ت اتصال یا عدم اتصال تیغھ ھای کلیدھای حفاظتی بھ زمین در ھریک از تابلوھای وضعی -6
Incoming  وOutgoing  

  
  پست پاساژ -3

  ورودی آنالوگ
سنسور دما بھ کار رفتھ در اتاق پست پاساژ  مقدار دمای اتاق را در ھرلحظھ اندازه گیری نموده و بھ کنترلر 

  .ارسال می نماید
، در صورت )Setpoint(ین مقدار بھ عنوان ورودی آنالوگ و مقایسھ آن با نقطھ تنظیم کنترلر با دریافت ا

  .خروج مقدار دما از محدوده مجاز آالرم الزم جھت اعالم وضعیت اضطراری را بھ نمایش در می آورد
  ورودی دیجیتال
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  :قدرت اتاق برق فشارقوی عبارتند از - وضعیتھای دریافتی کنترلر از تابلوھای برق
در ھریک از ) دژنکتور(پانل کنترلی کلیدھای حفاظتی  Vdc110ضعیت قطع و وصل منبع تغذیھ و -1

 Outgoingو  Buscouplerتابلوھای 
در صورت خروج مقدار جریان ) دژنکتور(از کلیدھای حفاظتی ) Warning(وضعیت اخطار  -2

 خطوط سھ فاز از حد مجاز
ر ھنگام وقوع اتصال کوتاه و اضافھ بار د) دژنکتور(از کلیدھای حفاظتی ) Trip(وضعیت خطا  -3

 در شبکھ و قطع مدار قدرت توسط دژنکتور
وضعیت اتصال یا عدم اتصال تیغھ ھای کلیدھای حفاظتی بھ زمین در ھریک از تابلوھای  -4

Incoming  وOutgoing  
وان در دریافت پالسھای ارسالی از کنتورھای توان اکتیو وراکتیو بھ منظور تعیین و نمایش مقادیر ت -5

 ھرلحظھ
 

  
 مھدی ملکوتی خواه   

  BMSمدیر فنی واحد    
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