ﮔزارﺷﯽ از ﭘروژه  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران
در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر ،ﮔراﯾش ﺟواﻣﻊ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﭘﯾﺷ رﻓﺗﮫ و در ﺣ ﺎل ﺗوﺳ ﻌﮫ ﺑ ﮫ اﺳ ﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳ ﺗمھﺎی اﺗوﻣﺎﺳ ﯾون در
ﺻ ﻧﺎﯾﻊ ،ﺳ ﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻣراﮐ ز ﻣﺧﺗﻠ ف ،ﺑ ﺎ ھ دف ﮐ ﺎھش ﻧﯾ روی اﻧﺳ ﺎﻧﯽ و ﺻ رﻓﮫﺟوﯾﯽ در ھزﯾﻧ ﮫھﺎی ھﻧﮕﻔ ت
اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺣﺟم ﮔﺳﺗردهای از ﺳﯾﺳ ﺗمھﺎی ﮐﻧﺗ رل اﺗوﻣﺎﺗﯾ ﮏ در ﻣﺣﯾطھ ﺎی ﻣﺧﺗﻠ ف ﺻ ﻧﻌﺗﯽ،
ﺗﺟﺎری ،اداری و ﺣﺗﯽ ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﮔردﯾده اﺳت.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﺻﺣت ﻋﻣﻠﮑرد ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺑ ﮫ ﺻ ورت ﺟداﮔﺎﻧ ﮫ ،ﻣﺳ ﺗﻠزم ﺻ رف
وﻗت ،اﻧرژی و ﻧﯾز ﺣﺿور ﻧﯾروی اﻧﺳ ﺎﻧﯽ در ﻣﺣ ل ﺑ ﮫ ﮐ ﺎرﮔﯾری آﻧﮭ ﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷ د ،ﻧﯾ ﺎز ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ﺳﯾﺳ ﺗم ﻣ دﯾرﯾت
ﺟ ﺎﻣﻊ ﮐ ﮫ ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ ﻧﻣ ﺎﯾش درآوردن اطﻼﻋ ﺎت و ﺳ ﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻠﯾ ﮫ ﺳﯾﺳ ﺗمھﺎی ﮐﻧﺗ رل درﻋ رض ﻣ دت زﻣ ﺎن
ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ طرز ﭼﺷﻣﮕﯾری ﻧﻣود ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد.
در اﯾن راﺳﺗﺎ طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن اﺧﯾر) BMS ،ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾ ﮏ ﺷ ﯾوهی ﻧ وﯾن و ﻣﻧﺣﺻ ر ﺑ ﮫ
ﻓرد درﺟﮭت ﺑرآورده ﮐردن اﻧﺗظﺎرات ﻓوق ﻣﻌرﻓﯽ و در اﮐﺛر ﺟواﻣﻊ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت
ﻗﺎﺑﻠﯾتھ ﺎی ﺧ ود را در زﻣﯾﻧ ﮫ ﻣ دﯾرﯾت ﺗﻣ ﺎﻣﯽ ﺳﯾﺳ ﺗمھﺎی ﮐﻧﺗ رل ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر رﻓﺗ ﮫ در ﻣﺣﯾطھ ﺎی ﺻ ﻧﻌﺗﯽ و
ﻏﯾرﺻ ﻧﻌﺗﯽ ﺑ ﮫ اﺛﺑ ﺎت رﺳ ﺎﻧد .ﻣﻘﺎﻟ ﮫ ﭘ ﯾشرو ﮐ ﮫ در دو ﺑﺧ ش ﺣﺿ ورﺗﺎن ﺗﻘ دﯾم ﻣﯽﮔ ردد ،ﻧﮕ ﺎھﯽ اﺟﻣ ﺎﻟﯽ ﺑ ر
طراﺣﯽ ،اﺟرا و راه اﻧدازی ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘروژهھﺎی  BMSﮐﺷ ور ﯾﻌﻧ ﯽ ﭘ روژهی BMS
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل اﯾران ) (CCIﻧﻣﺎﯾﻧ ده اﻧﺣﺻ ﺎری ﻓ روش و ﺧ دﻣﺎت
ﭘساز ﻓروش ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺷرﮐت ھﺎﻧﯾول ) (Honeywellو ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗرﯾن ﺷ رﮐت ھ ﺎ در زﻣﯾﻧ ﮫ
طراﺣﯽ ،اﺟرا و راه اﻧدازی ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اﺗوﻣﺎﺳﯾون ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ) (BMSدر اﯾران ،ﺗﺣﻘق ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺣل اﺟرای ﭘروژه
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾ ران ﺑ ﺎ  97000ﻣﺗرﻣرﺑ ﻊ زﯾرﺑﻧ ﺎ و ﺣ دود  30000ﻣﺗرﻣرﺑ ﻊ ﻓﺿ ﺎی ﺳ ﺑز،
ﯾﮑﯽ از ﻋظﯾمﺗرﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ -اداری ﮐﺷور ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﯽ ﺑ ﮫ ﻣﺳ ﺎﺣت  62000ﻣﺗرﻣرﺑ ﻊ
در اراﺿﯽ ﻋﺑﺎسآﺑﺎد ﺗﮭران ﺣد ﻓﺎﺻل ﺑزرﮔراهھﺎی ﺷﮭﯾد ﺣﻘﺎﻧﯽ و ﺷﮭﯾد ھﻣت اﺣداث ﮔردﯾده اﺳت .ﺳﺎﺧت اﯾن
ﺑﻧﺎی ﻋظﯾم ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش وزارت ﻣﺳ ﮑن و ﺷﮭرﺳ ﺎزی و طراﺣ ﯽ و ﻣﻌﻣ ﺎری ﻣﻧﺣﺻ ر ﺑ ﮫ ﻓ رد آن ﺗوﺳ ط ﺷ رﮐت
ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﻣﺷﺎور ﭘﯾرراز ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺟﻧ ﺎب آﻗ ﺎی ﻣﮭﻧ دس ﻣﺣﺳ ن ﻣﯾرﺣﯾ در و ﺳرﭘرﺳ ﺗﯽ زﻧ ده ﯾ ﺎد اﺳ ﺗﺎد ﯾوﺳ ف
ﺷرﯾﻌتزاده ﺻورت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺣداث ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ از ﺳﺎل  1371آﻏﺎز و در ﺳﺎل  1383در ھﺷت طﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳ ت
و در ﺣ ﺎل ﺣﺎﺿ ر ﺑ ﯾش از  60000ﻣﺗرﻣرﺑ ﻊ از زﯾ ر ﺑﻧ ﺎی ﮐ ل ﺷ ﺎﻣل ﻣﺣوط ﮫ ،ﺗﺎﻻرھ ﺎی ﻣطﺎﻟﻌ ﮫ ،ﻓﺿ ﺎھﺎی
اداری ،ﻣﺧ ﺎزن ﮐﺗ ﺎب ،ﻣراﮐ ز ﺗﺣﻘﯾﻘ ﺎت ،ﻣﮭ د ﮐ ودک ،ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷ ﯽ ،ﭘﺎرﮐﯾﻧ ﮓ و  ...ﻣ ورد ﺑﮭ رهﺑ رداری ﻗ رار
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﻘﯾﮫ زﯾرﺑﻧﺎ در ﻣراﺣل ﺑﻌد و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮭره ﺑردار ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده واﻗﻊ ﺧواھد ﮔردﯾد.
ﺷرح ﭘروژه
در ﺳ ﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﻠ ﯽ اﯾ ران اﻧ واع ﻣﺧﺗﻠﻔ ﯽ از ﺗﺟﮭﯾ زات اﻟﮑﺗرﯾﮑ ﯽ ،اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑ ﯽ و ﻣﮑ ﺎﻧﯾﮑﯽ از ﻗﺑﯾ ل
ﮐﺗﺎبﺑرھ ﺎ ،آﺳﺎﻧﺳ ورھﺎ ،دورﺑﯾنھ ﺎی ﻣ دار ﺑﺳ ﺗﮫ ،دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎی ﺗﮭوﯾ ﮫ ﻣطﺑ وع ) ،(HVACﺧط وط روﺷ ﻧﺎﯾﯽ
) ،(Lightingﺳﯾﺳ ﺗم اﻋ ﻼم ﺣرﯾ ق ،ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎی ﺑ رق ﻓﺷ ﺎر ﻗ وی ،ﻓﺷ ﺎر ﺿ ﻌﯾف ،دﯾ زل ژﻧراﺗ ور،
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ﺗراﻧﺳ ﻔورﻣﺎﺗورھﺎ و ﻧﯾ ز ﺗﺟﮭﯾ زات ﻣﮑ ﺎﻧﯾﮑﯽ ﻣوﺗورﺧﺎﻧ ﮫ ﻣرﮐ زی ﻣﺎﻧﻧ د ﭼﯾﻠرھ ﺎ ،ﺑوﯾﻠرھ ﺎ ،ﭘﻣپھ ﺎ ،ﺑرجھ ﺎی
ﺧﻧﮏﮐﻧﻧده ،ﻣﺑدلھﺎی ﺣرارﺗﯽ و  ...طراﺣﯽ ،اﺟرا و راهاﻧدازی ﮔردﯾده ﮐﮫ ﻟزوم ﮐﻧﺗ رل و ﻧظ ﺎرت ﺑرﻋﻣﻠﮑ رد
ھ ر ﯾ ﮏ از اﯾ ن ﺗﺟﮭﯾ زات ﺧ ود ﺑﺎﻋ ث ﺑ ﮫ ﮐ ﺎرﮔﯾری ﺳﯾﺳ ﺗمھﺎی اﺗوﻣﺎﺳ ﯾون ﭘﯾﺷ رﻓﺗﮫ در ﺑﺧشھ ﺎی ﻣﺧﺗﻠ ف
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺳﻌت ﻓﺿﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ و ﻋدم اﻣﮑﺎن ﮐﻧﺗرل و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺳﯾﺳﺗمھﺎ در ﻣﺣل اﺟرا ،ﻟ زوم
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﮐﮫ ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ ﻣ دﯾرﯾت ﺗﻣ ﺎﻣﯽ ﺗﺟﮭﯾ زات ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﺳ ﺎﺧﺗﻣﺎن از ﯾ ﮏ ﻣﺣ ل ﺑﺎﺷ د،
ﻣﺳووﻻن اﻣر را ﺑ ر آن داﺷ ت ﺗ ﺎ ﻣﻘ دﻣﺎت ﺗﺟﮭﯾ ز ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﻠ ﯽ اﯾ ران ﺑ ﮫ ﺳﯾﺳ ﺗم  BMSرا ھﻣزﻣ ﺎن ﺑ ﺎ روﻧ د
ﺗﮑﻣﯾل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ طﯽ دو ﻣرﺣﻠﮫ ﻓراھم آورﻧد.
از اﯾﻧرو ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ﻓﺎز اول ﭘروژهی  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ﺑرﮔزار ﮔردﯾد و ﭘس از ﺑررﺳﯽھﺎی ﻻزم و در
ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺳواﺑق اﺟراﯾﯽ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ در زﻣﯾﻧﮫی  ،BMSﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷرﮐت ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل اﯾ ران
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﭘس از ﺗواﻓقھ ﺎی اوﻟﯾ ﮫ و اﻧﻌﻘ ﺎد ﻗ رارداد ﻣﻘ رر ﮔردﯾ د ﺗ ﺎ در اﯾ ن ﻣرﺣﻠ ﮫ،
ﺗﻣﺎﻣﯽ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ﻣطﺑوع در ﺣﺎل ﺑﮭره ﺑرداری ،ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ﻣوﺗورﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ،ﺧطوط
روﺷﻧﺎﯾﯽ ،ﭘﺳتھﺎی ﺑرق ﻓﺷ ﺎر ﻗ وی ،ﻓﺷ ﺎر ﺿ ﻌﯾف و دﯾ زل ژﻧراﺗ ور در اﺑﺗ دا ﺑ ﮫ ادوات و ﺗﺟﮭﯾ زات ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ
ﻣﺣﻠﯽ ) (Localﻣﺟﮭز در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم  BMSﻣﺗﺻل ﮔردﻧد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﺑﮑﮫی  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران
 BMSاز دﯾ دﮔﺎه ﮐﻠ ﯽ ،ﯾ ﮏ ﺷ ﺑﮑﮫی ﮔﺳ ﺗرده ﻣﺗﺷ ﮑل از ﯾ ﮏ ﯾ ﺎ ﭼﻧ د ﮐ ﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣرﮐ زی و ﺗﻣ ﺎﻣﯽ ﺳﯾﺳ ﺗمھﺎی
ﮐﻧﺗرل ﻣﺣﻠﯽ ) (Localﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑ ﮫ ﺻ ورت ﺑﯽﺳ ﯾم و ﯾ ﺎ از طرﯾ ق ﮐﺎﺑ لھ ﺎی ﺷ ﺑﮑﮫ ،ﮐﺎﺑﻠﮭ ﺎی ﻓﯾﺑ ر ﻧ وری و
ﺧط وط ﺗﻠﻔ ن ﺑ ﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھ ﺎی ﻣرﮐ زی ﺷ ﺑﮑﮫ ﻣﺗﺻ ل ﮔردﯾ ده و ﺗوﺳ ط ﭘروﺗﮑلھ ﺎی اﺳ ﺗﺎﻧدارد ﺟﮭ ﺎﻧﯽ و ﯾ ﺎ
ﭘروﺗﮑلھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺷﺑﮑﮫی  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠ ﯽ اﯾ ران ﻧﯾ ز در ﻓ ﺎز ،1از دو ﮐ ﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣرﮐ زی واﻗ ﻊ در اﺗﺎقھ ﺎی  BMSو اﺗ ﺎق
ﻣوﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ ﻣوﺗورﺧﺎﻧﮫ و ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺣﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ﻣطﺑوع ،ﺗﺟﮭﯾزات ﻣوﺗورﺧﺎﻧ ﮫ
ﻣرﮐزی ،ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ و ﭘﺳتھﺎی ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی ،ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف و دﯾزل ژﻧراﺗور ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾده اﺳت.
اﯾ ن ﺳﯾﺳ ﺗمھﺎی ﮐﻧﺗ رل از طرﯾ ق ﮐﺎﺑلھ ﺎی ﺷ ﺑﮑﮫ ﻣوﺳ وم ﺑ ﮫ ﮐﺎﺑلھ ﺎی ﻟ ون ) (Lonدر ﺧط وط ﺟداﮔﺎﻧ ﮫ ﺑ ﮫ
ﺻ ورت زﻧﺟﯾ روار ﺑ ﮫ ﯾﮑ دﯾﮕر ﻣ رﺗﺑط ﺷ ده و ﺗوﺳ ط ﯾﮑﺳ ری ﺗﺟﮭﯾ زات ﺷ ﺑﮑﮫ و ﮐﺎﺑلھ ﺎی ﻓﯾﺑ ر ﻧ وری ﺑ ﮫ
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣرﮐزی در اﺗﺎق  BMSو اﺗﺎق ﻣوﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ ﻣوﺗورﺧﺎﻧﮫ ﻣﺗﺻل ﮔردﯾدهاﻧد.
وظﯾﻔ ﮫی ﺳﯾﺳ ﺗمھﺎی ﮐﻧﺗ رل ﻣﺣﻠ ﯽ در درﺟ ﮫ اول ،ﻧظ ﺎرت ﺑ ر ﻋﻣﻠﮑ رد ﺗﺟﮭﯾ رات ﻣﮑ ﺎﻧﯾﮑﯽ ،اﻟﮑﺗرﯾﮑ ﯽ و
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑ ﯽ ﻣ رﺗﺑط ﺑ ﺎ ﺧ ود و در ﻣراﺣ ل ﺑﻌ د ﺗﺑ ﺎدل اطﻼﻋ ﺎت ﺑ ﺎ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھ ﺎی ﻣرﮐ زی ﺑ ﮫ ﻣﻧظ ور ارﺳ ﺎل
اطﻼﻋﺎت ﺳﯾﺳﺗم و ﻧﯾز درﯾﺎﻓ ت ﻓ راﻣﯾن ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ از ط رف ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھ ﺎ ﺟﮭ ت اﻋﻣ ﺎل ﺑ ﮫ ﺗﺟﮭﯾ زات ﺗﺣ ت ﮐﻧﺗ رل
ﻣﯽﺑﺎﺷد.
در اﯾن ﺷﻣﺎره ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗمھﺎی اﺗوﻣﺎﺳﯾون دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ﻣطﺑ وع ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﻠ ﯽ اﯾ ران را ﻣ ورد ﺑﺣ ث و
ﺑررﺳﯽ ﻗرار داده و در ﺷﻣﺎرهھﺎی ﺑﻌد ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﻋﻣﻠﮑ رد ﺳﯾﺳ ﺗمھ ﺎی ﮐﻧﺗ رل و ﻧﺣ وهی اﺗﺻ ﺎل آﻧﮭ ﺎ ﺑ ﮫ ﺷ ﺑﮑﮫ
 BMSدر دﯾﮕر ﺑﺧشھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.
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ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮭوﯾﮫ ﻣطﺑوع ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران
ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮭوﯾﮫ ﻣطﺑوع ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﺟﻣوﻋ ﺎ ﻣﺷ ﺗﻣل ﺑ ر  63ﻋ دد دﺳ ﺗﮕﺎه ھوارﺳ ﺎن 50 ،ﻋ دد اﮔ زوز ﻓ ن
)ﻣﮑﻧدهی ھوا( 6 ،ﻋدد ﺳﺎﭘﻼی ﻓن )دﻣﻧده ھوا( و  9ﻋدد ﻓ ن ﮐوﯾ ل ﺳ ﻘﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷ د ﮐ ﮫ از اﯾ ن ﻣﯾ ﺎن و ﺑ ر طﺑ ق
ﻗرارداد ﻣﻧﻌﻘده ﺗﻌداد  41ﻋدد دﺳﺗﮕﺎه ھوارﺳ ﺎن ﺑ ﮫ ھﻣ راه ﺗﻣ ﺎﻣﯽ اﮔزوزﻓنھ ﺎ و ﺳ ﺎﭘﻼی ﻓنھ ﺎ در ﻓ ﺎز اول ﺑ ﮫ
ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﻧﺗرﻟﯽ  Localﻣﺟﮭز و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم  BMSﻣﺗﺻل ﮔردﯾ ده و ﻣ ﺎﺑﻘﯽ ﻣ وارد ﻧﯾ ز در ﻓ ﺎز دوم
ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺷﺑﮑﮫ  BMSﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران در دو ﻧوع ﺗﮏ ﻣﻧطﻘﮫای و ﭼﻧد ﻣﻧطﻘﮫای ﻣوﺟود ﺑوده و در اﺗﺎقھﺎی
ﺟداﮔﺎﻧ ﮫ ﺑ ﮫ ﻧ ﺎم اﺗ ﺎق ھوارﺳ ﺎن ﻧﺻ ب و در طﺑﻘ ﺎت ﻣﺧﺗﻠ ف ﺳ ﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘراﮐﻧ ده ﮔردﯾدهاﻧ د و ھ ر ﯾ ﮏ از آﻧﮭ ﺎ
وظﯾﻔﮫی ﺗﺎﻣﯾن ھوای ﻣطﻠوب ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﻋﮭدهدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ھر دو ﻧوع دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳﺎن )ﺗﮏ
ﻣﻧطﻘ ﮫای و ﭼﻧ د ﻣﻧطﻘ ﮫای( از ﻓنھ ﺎی دﻣﻧ ده و ﻣﮑﻧ ده ﺳ ﺎﻧﺗرﯾﻔﯾوژ ،دﻣﭘرھ ﺎی ﺳ ﮫﮔﺎﻧﮫ ھ وای ﺗ ﺎزه ،ﺑرﮔﺷ ت و
ﺧروﺟﯽ ،ﮐوﯾلھﺎی آب ﺳرد و ﮔرم ،اﻓﺷ ﺎﻧﮏ ﺑﺧ ﺎر )رطوﺑ تزن( ،ﻓﯾﻠﺗرھ ﺎی ﮐﯾﺳ ﮫای و ﻧﯾ ز ﮐﺎﻧﺎلھ ﺎی ھ وای
رﻓت ،ﺑرﮔﺷت و ﺧروﺟﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾدهاﻧد .در ھوارﺳﺎنھﺎی ﺗﮏ ﻣﻧطﻘﮫای ،ﮐوﯾلھﺎی آب ﺳرد و آب ﮔرم در
ﯾﮏ طﺑﻘﮫ و ﭘﺷت ﺳر ھم واﻗﻊ ﺷدهاﻧد و ﮐﺎﻧﺎل و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ھوای رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات دﻣﺎ
و رطوﺑ ت ﯾﮑﺳ ﺎﻧﯽ دارﻧ د ،راه ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧ د .در ھوارﺳ ﺎنھﺎی ﭼﻧ د ﻣﻧطﻘ ﮫای ،ﮐوﯾلھ ﺎی آب ﺳ رد و ﮔ رم در دو
طﺑﻘ ﮫی ﻣﺟ زا ﺑ ﮫ ﻧﺎمھ ﺎی دک ﺳ رد و دک ﮔ رم واﻗ ﻊ ﺷ ده و ﮐﺎﻧﺎلھ ﺎی ھ وای رﻓ ت و ﺑرﮔﺷ ت ﺑ ﮫ ﻣﻧ ﺎطﻘﯽ ﮐ ﮫ
ﺗﻐﯾﯾرات دﻣﺎ و رطوﺑت ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ دارﻧد ،اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷدهاﻧد.
در اﯾن ھوارﺳﺎنھﺎ ھم ﭼﻧﯾن ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺎلھ ﺎی ھ وای رﻓ ت ،ﯾ ﮏ دﻣﭘ ر دو ﻗﺳ ﻣﺗﯽ ﺑ ﮫ ﻧ ﺎم دﻣﭘ رزون
ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭت ﭼرﺧش ھر ﯾﮏ از ﻗﺳﻣتھﺎی آن ﺧﻼف ﺟﮭت ﻗﺳﻣت دﯾﮕر ﺑوده و ﺑرای ﻋﺑ ور دادن
ھوای ﮔرم ،ﺳرد ﯾﺎ ﻣﺧﻠوطﯽ از ھر دو ﺑﮫ داﺧل ﮐﺎﻧﺎل ھوای رﻓت و زون ﻣرﺑوطﮫ ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت دک ﮔرم
ﯾﺎ ﺳرد ﯾﺎ ﺣﺎﻟت ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت دھد.
در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران از ھوارﺳﺎنھﺎی ﺗﮏ ﻣﻧطﻘﮫای ﺟﮭت ھوارﺳﺎﻧﯽ ﻣﺧﺎزن ﺑﺳﺗﮫ ﮐﺗﺎب ،ﺗﺎﻻرھﺎی
ھﻣﺎﯾش ،ﻣوزه ،ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫھﺎ ،رﺳﺗوران ،ﻣﮭد ﮐودک و  ....و از ھوارﺳﺎنھﺎی ﭼﻧدﻣﻧطﻘ ﮫای ﺟﮭ ت ﺗ ﺎﻣﯾن ھ وای
ﻣطﻠوب ﺗﺎﻻرھﺎی ﻣطﺎﻟﻌ ﮫ ،دﻓ ﺎﺗر اداری ،ﮐﻼسھ ﺎی آﻣوزﺷ ﯽ ،ﮐﺎﻓ ﮫﺗرﯾﺎ ،اﻧﺑﺎرھ ﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهھ ﺎ ،راھروھ ﺎ و ...
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ﻣطﺑوع
ﺳﯾﺳ ﺗم ﮐﻧﺗ رل دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎی ﺗﮭوﯾ ﮫ ﻣطﺑ وع ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﻠ ﯽ اﯾ ران از دو ﺑﺧ ش ﻧ رم اﻓ زار و ﺳ ﺧتاﻓزار ﺗﺷ ﮑﯾل
ﮔردﯾده اﺳت.
ﺳ ﺧتاﻓزار ﺳﯾﺳ ﺗم ﺷ ﺎﻣل ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎی ﮐﻧﺗ رل و ﺗﺟﮭﯾ زات ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر رﻓﺗ ﮫ در آﻧﮭ ﺎ ،ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎی ﺑ رق -ﻗ درت ﻓنھ ﺎی
ھوارﺳ ﺎنھﺎ ،ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎی اﻋ ﻼم وﺿ ﻌﯾت ﺣرﯾ ق ،ادوات ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﻣ ورد اﺳ ﺗﻔﺎده در دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳ ﺎن و
ﮐﺎﺑلھ ﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ و ﻧرماﻓ زار ﺳﯾﺳ ﺗم ﻣﺷ ﺗﻣل ﺑ ر ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﺗﻌرﯾ ف ﺷ ده ﺑ رای ﮐﻧﺗرﻟ ر ﺑ ﮫ ﻣﻧظ ور اﻋﻣ ﺎل
ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑرﻋﻣﻠﮑرد دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ﻣطﺑوع ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺧش ﺳﺧتاﻓزار
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در ﺳﯾﺳﺗم  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ،ﺑﮫ ھر دﺳﺗﮕﺎه ھوارﺳﺎن ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل ﺟداﮔﺎﻧ ﮫ ) (Localﻣﺗﺷ ﮑل از
ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﻧﺗرﻟﯽ ،اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﺧﺗﻠف اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﻧﺗرل ﭘﺎراﻣﺗرھ ﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧ د
دﻣﺎ ،رطوﺑت و ﮔﺎزدیاﮐﺳ ﯾدﮐرﺑن ) (CO2در داﺧ ل دﺳ ﺗﮕﺎه ھوارﺳ ﺎن و ﻓﺿ ﺎی ﮐ ﺎر و ﺗ ردد اﻓ راد ،ﯾﮑﺳ ری
ادوات ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﻧﯾز در ﺑدﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھوارﺳﺎن و ﻓﺿﺎھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﻧﺻب ﮔردﯾده اﺳ ت .ھمﭼﻧ ﯾن در ھ ر ﯾ ﮏ از
اﺗﺎقھ ﺎی ھوارﺳ ﺎن ،ﺗﻌ دادی ﺗ ﺎﺑﻠو ﺑ رق -ﻗ درت ﻣﻌﻣ وﻟﯽ و اﺿ طراری ﺟﮭ ت ﺗﻐذﯾ ﮫ ﻓ نھ ﺎی دﻣﻧ ده و ﻣﮑﻧ ده
ﺳ ﺎﻧﺗرﯾﻔﯾوژ دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳ ﺎن و ﻧﯾ ز ﺗﻌ دادی ﺗ ﺎﺑﻠو اﻋ ﻼم وﺿ ﻌﯾت ﺣرﯾ ق ﻣﺗﺻ ل ﺑ ﮫ ﺣﺳ ﮕرھﺎی دود و
ﺣرارت ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﮐﻧﺗرﻟ ر ﺑ ﮫ ﻣﻧظ ور ﻧظ ﺎرت ﺑ ر ﻋﻣﻠﮑ رد دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳ ﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧ د ﺑرﻗ راری ارﺗﺑ ﺎط ﺑ ﺎ ادوات ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ،
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق ﻗدرت و ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اﻋﻼم وﺿﻌﯾت ﺣرﯾق ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل و ادوات ﮐﻧﺗرﻟﯽ از طرﯾق ﮐﺎﺑلھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ دو ﺳﯾﻣﮫ و ﺳﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﺷﯾﻠددار و ﺑ دون ﺷ ﯾﻠد
و ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل ،ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق ﻗدرت و اﻋﻼم وﺿﻌﯾت ﺣرﯾق از طرﯾق ﮐﺎﺑلھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ دو ﺳﯾﻣﮫ و
ﭼﻧد ﺳﯾﻣﮫ ﺑدون ﺷﯾﻠد ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎﺑلھﺎ از ﯾﮏ طرف ﺑﮫ داﺧل ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل و از طرف دﯾﮕر ﺑ ﮫ
ادوات ﮐﻧﺗرﻟﯽ ،ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق ﻗدرت و ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اﻋﻼم وﺿﻌﯾت ﺣرﯾق ﻣﺗﺻل ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮐﻧﺗرل
در ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎی ﮐﻧﺗ رل دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳ ﺎن ،ﺗﺟﮭﯾزاﺗ ﯽ ﻣﺎﻧﻧ د ﺗ راﻧس  ،220/24Vacﮐﻧﺗرﻟ ر ،ﮐ ﺎرت ﺣﺎﻓظ ﮫ،
ﻣﺎژولھﺎی ورودی و ﺧروﺟﯽ ) ،(I/O Moduleﭘﺎﻧل راﺑط ﺑﯾن ﮐ ﺎرﺑر و ﻣﺎﺷ ﯾن ) ،(MMIرﻟ ﮫھﺎی ،24Vac
ﻓﯾوزھﺎی ﻣﯾﻧﯾﺎﺗوری ،ﻓﯾوزھﺎی ﺷﯾﺷﮫای و ﺗرﻣﯾﻧﺎلھﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد.
ﮐﻧﺗرﻟر ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در اﯾ ن ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎ از ﻧ وع ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎی  (Direct Digital Control) DDCﻣ دل Excel
 500ﺗوﻟﯾد ﺷرﮐت ھﺎﻧﯾول ) (HoneyWellﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﯾن ﮐﻧﺗرﻟر ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻧظ ﺎرت ﺑ ر ﻋﻣﻠﮑ رد ﭼﻧ د ﺳﯾﺳ ﺗم ﻣﺧﺗﻠ ف را ﺑ ﮫ ط ور ھﻣزﻣ ﺎن دارا ﺑ وده و ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ اﺟ رای
ﻣﺣدودهی وﺳﯾﻌﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﻣﺻرف اﻧرژی ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎی  Excel 500ﺑ رﺧﻼف دﯾﮕ ر ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎی ﺷ رﮐت ھ ﺎﻧﯾول ) (HoneyWellھﯾﭻﮔوﻧ ﮫ ﺻ ﻔﺣﮫ
ﻧﻣﺎﯾش  LCDﺑر روی ﺑدﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻌﺑﯾﮫ ﻧﮕردﯾ ده اﺳ ت و ﮐ ﺎرﺑر ﺗﻧﮭ ﺎ از طرﯾ ق ﭘﺎﻧ ل  MMIﻣوﺟ ود ﺑ ر روی
درب ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﻧﺗرﻟر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭘﺎﻧل  MMIﮐﮫ راﺑط ﺑﯾن ﮐﻧﺗرﻟر و ﮐﺎرﺑر ﻣﯽﺑﺎﺷد از ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫی ﻧﻣﺎﯾش  LCDو ﺗﻌدادی دﮐﻣﮫ ﻓﺷﺎری ﺟﮭت
ﻧﻣﺎﯾش ،ﺟﺳﺗﺟو و ﺗﻧظ ﯾم ﻣﻘ دار دادهھ ﺎ ﺗﺷ ﮑﯾل ﮔردﯾ ده و اﺗﺻ ﺎل اﯾ ن ﭘﺎﻧ ل ﺑ ﮫ ﮐﻧﺗرﻟ ر از طرﯾ ق ﮐﺎﺑ ل و ﭘ ورت
ﺳ﷼  RS232ﺻورت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﭘ ورت  RS232ھمﭼﻧ ﯾن اﻣﮑ ﺎن اﺗﺻ ﺎل ﮐﻧﺗرﻟ ر ﺑ ﮫ ﻣ ودمھ ﺎی  Externalو ﭘﺎﯾﺎﻧ ﮫھﺎی  ISDNﺑ ﮫ ﻣﻧظ ور
ﺑرﻗ راری ارﺗﺑﺎط ﺎت  Dial-upو ﺑﯽﺳ ﯾم )از طرﯾ ق ﭘروﺗﮑ ل  (GSMو ﺗﺑ ﺎدل اطﻼﻋ ﺎت ﺑ ﺎ ﺳﯾﺳ ﺗمھﺎی
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری در ﻧﻘﺎط دور دﺳت )ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣرﮐزی ﺷﺑﮑﮫ  (BMSرا ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻓراھم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
در ﺑدﻧﮫ ﮐﻧﺗرﻟرھﺎی  Excel 500ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﮭت اﺗﺻﺎل ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﻧﺗرﻟ ر ﺑ ﮫ ﮐﺎﺑ لھ ﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ
ﺗﻌﺑﯾ ﮫ ﻧﮕردﯾ ده اﺳ ت و ﮐﻧﺗرﻟ ر ﺗﻧﮭ ﺎ از طرﯾ ق ﻣﺎژولھ ﺎی ورودی و ﺧروﺟ ﯽ ﻣﯽﺗواﻧ د ﺑ ﺎ ادوات ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ،
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق ﻗدرت و ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اﻋﻼم وﺿﻌﯾت ﺣرﯾق ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾد.
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اﯾن ﻣﺎژولھﺎ در واﻗﻊ ﺑردھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ وظﯾﻔﮫی ﭘردازش ﺳﯾﮕﻧﺎلھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ و آﻣﺎدهﺳ ﺎزی اﯾ ن
ﺳﯾﮕﻧﺎلھﺎ ﺑرای ﮐﻧﺗرﻟ ر ﯾ ﺎ ادوات ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ را ﺑ ر ﻋﮭ ده داﺷ ﺗﮫ و در ﭼﮭ ﺎر ﻧ وع ورودی آﻧ ﺎﻟوگ ) ،(AIورودی
دﯾﺟﯾﺗﺎل ) ،(DIﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ ) (AOو ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ) (DOطﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮔردﯾدهاﻧد.
ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣﺎژولھﺎ از ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ )ورودیھﺎ و ﺧروﺟﯽھﺎ( ﺟﮭت اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ھﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ و
ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓت دادهھﺎ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﻌداد اﯾن ﮐﺎﻧﺎلھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع و ﻣدل ﻣﺎژولھﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷد و در ﺻورت وﺟ ود ﺗﻌ داد ﭘوﯾﻧتھ ﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ
زﯾ ﺎد و ﻧﺎﮐ ﺎﻓﯽ ﺑ ودن ﺗﻌ داد ﮐﺎﻧﺎلھ ﺎ ،ﺑ ﺎ در ﻧظ ر ﮔ رﻓﺗن ﻣﺣ دودﯾتھﺎی ﺳﯾﺳ ﺗم ﻣﯽﺗ وان از دو ﯾ ﺎ ﭼﻧ د ﻣ ﺎژول
ورودی و ﺧروﺟﯽ دﯾﮕر ﺟﮭت اﺗﺻﺎل ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘوﯾﻧتھﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرﻟر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
در ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮐﻧﺗرل ھوارﺳﺎنھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫﻣﻠﯽ اﯾران ھر ﭼﮭﺎر ﻧوع ﻣﺎژول  DO ،DI ،AO ،AIﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﮐﺎﺑلھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ از طرﯾق ﺗﻌدادی ﺳوﮐت )ﺗرﻣﯾﻧﺎل( ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺗﺻل ﮔردﯾدهاﻧد.
ﺗﻌداد ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ اﯾن ﻣﺎژولھﺎ ﺟﻣﻌﺎ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر  8ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﻣﺎژولھ ﺎی ورودی
و ﺧروﺟ ﯽ آﻧ ﺎﻟوگ 12 ،ﮐﺎﻧ ﺎل ﺑ رای ﻣ ﺎژول ورودی دﯾﺟﯾﺗ ﺎل و  6ﮐﺎﻧ ﺎل ﺑ رای ﻣ ﺎژول ﺧروﺟ ﯽ دﯾﺟﯾﺗ ﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﮐﺛر اﯾن ﮐﺎﻧﺎلھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﺑ ﯾن ﮐﻧﺗرﻟ ر ،دﺳ ﺗﮕﺎه ھوارﺳ ﺎن ،ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎی ﺑ رق ﻗ درت و ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎی
اﻋﻼم وﺿﻌﯾت ﺣرﯾق ﻣورد اﺳ ﺗﻔﺎده ﻗ رار ﮔرﻓﺗ ﮫ اﻧ د و در ﺑرﺧ ﯽ ﻣ وارد ﻧﯾ ز ﺑ ﮫ دﻟﯾ ل وﺟ ود ﺗﻌ داد ﭘوﯾﻧتھ ﺎی
ﮐﻧﺗرﻟﯽ زﯾﺎد ،از ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری ﻣﺎژول ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧوع دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮔردﯾده اﺳت.
ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﮐﻧﺗرﻟر و ﻣﺎژولھﺎی ورودی و ﺧروﺟﯽ از طرﯾق ﯾﮏ ﻣﺎژول ارﺗﺑﺎطﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻧ ﺎم ﮐ ﺎرت ﺣﺎﻓظ ﮫ
ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد .اﯾن ﻣﺎژول از دو ﭘروﺗﮑل ارﺗﺑﺎطﯽ ﺳ﷼ ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎی ) C-Busﭘروﺗﮑل ﻣﺧﺗص ﮐﻧﺗرﻟرھﺎی
ھﺎﻧﯾول( و ) Lon-Busﭘروﺗﮑل اﺳﺗﺎﻧدارد ﺟﮭﺎﻧﯽ( ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎژولھﺎی  I/Oاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
در ﺑدﻧﮫ اﯾن ﻣ ﺎژول دو ﻋ دد ﺗرﻣﯾﻧ ﺎل ﺳ ﮫ ﭘ ﯾن و ﯾ ﮏ ﺳ وﯾﯾﭻ دو وﺿ ﻌﯾﺗﯽ ﻣرﺑ وط ﺑ ﮫ ﭘروﺗﮑلھ ﺎی  C-Busو
 Lon-Busﺗﻌﺑﯾ ﮫ ﺷ ده اﺳ ت .ﮐ ﺎرﺑر ﻣﯽﺗواﻧ د ﺑ ﺎ اﺗﺻ ﺎل ﻣﺎژولھ ﺎی ورودی و ﺧروﺟ ﯽ ﺑ ﮫ ﯾﮑ ﯽ از اﯾ ن دو
ﺗرﻣﯾﻧﺎل و ﻗراردادن ﺳوﯾﯾﭻ در ﯾﮑﯽ از وﺿﻌﯾتھﺎی  Lonﯾﺎ  C-Busﭘروﺗﮑ ل ﺑﮭﯾﻧ ﮫ ﺑ رای ﺑرﻗ راری ارﺗﺑ ﺎط
ﺑﯾن ﮐﻧﺗرﻟر و ﻣﺎژولھﺎی  I/Oرا اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ وﻟﺗﺎژ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﮭت راهاﻧدازی و آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐ ﺎر ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎی  ،Excel 500ﻣﺎژولھ ﺎی ورودی و
ﺧروﺟﯽ و ﺗﻌدادی از ادوات ﮐﻧﺗرﻟﯽ ،ﻣﻘدار  24وﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻣﺗﻧ ﺎوب ) (24Vac/dcﻣﯽﺑﺎﺷ د ،در ھ ر ﯾ ﮏ از
ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎی ﮐﻧﺗ رل دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳ ﺎن ﯾ ﮏ ﺗ راﻧس  220/24Vacو ﺗﻌ دادی ﻓﯾ وز ﻣﯾﻧﯾ ﺎﺗوری و ﺷﯾﺷ ﮫای در
اﻧ واع ﻣﺧﺗﻠ ف ﺟﮭ ت ﻗط ﻊ و وﺻ ل ﺟرﯾ ﺎن ورودی و ﺧروﺟ ﯽ ﺗ راﻧس و ﻧﯾ ز ﺣﻔﺎظ ت از ﮐﻧﺗرﻟ ر ،ﻣﺎژولھ ﺎ و
ادوات ﮐﻧﺗرﻟﯽ در ﺑراﺑر اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه ﺗﻌﺑﯾﮫ ﮔردﯾدهاﻧد.
در ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎی ﮐﻧﺗ رل ھوارﺳ ﺎنھﺎ ھمﭼﻧ ﯾن ﺗﻌ دادی رﻟ ﮫ )ﺑ ﺎ ﺗﻐذﯾ ﮫ  24وﻟ ت ﻣﺗﻧ ﺎوب( ﺟﮭ ت ﻗط ﻊ ﻣ دار ﻗ درت
ﻓنھﺎی ھوارﺳﺎنھﺎ و ﺧﺎﻣوش ﺷدن دﺳﺗﮕﺎه در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد.
اﯾ ن رﻟ ﮫھﺎ ﺑ ﺎ ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎی اﻋ ﻼم وﺿ ﻌﯾت ﺣرﯾ ق و ﻧﯾ ز ﺗﻌ دادی ﺳ وﯾﯾﭻ دو وﺿ ﻌﯾﺗﯽ ﻣوﺟ ود در ﺑدﻧ ﮫ دﺳ ﺗﮕﺎه
ھوارﺳﺎن و ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ھوای رﻓت و ﺑرﮔﺷت در ارﺗﺑﺎط ﺑوده و در ﺻورت ﺑروز اﺗﻔﺎﻗ ﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧ د آﺗشﺳ وزی ﯾ ﺎ
ﯾﺦزدﮔﯽ ﮐوﯾل ﮔرﻣﺎﯾش در زﻣﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﺳوﯾﯾﭻھﺎ از ﺣﺎﻟت ﻧرﻣﺎل ﺧﺎرج ﺷ ده و ﻣ دار ﻗ درت ﻓ ن
را ﻗطﻊ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد.
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در ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل ھوارﺳﺎنھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ،ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود ﻋواﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻌداد ﭘوﯾﻧتھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ زﯾﺎد،
ﻣﺣدود ﺑودن اﺑﻌﺎد ﺗﺎﺑﻠوھﺎ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋدم اﻣﮑ ﺎن ﺑ ﮫ ﮐ ﺎرﮔﯾری ﺗﻌ داد ﻣﺎژولھ ﺎی ﺑﯾﺷ ﺗر و ورود ﺗﻌ داد زﯾ ﺎدی
ﮐﺎﺑل ﺑﮫ داﺧل آﻧﮭﺎ ،اﺗﺻ ﺎل دو ﯾ ﺎ ﭼﻧ د دﺳ ﺗﮕﺎه ھوارﺳ ﺎن ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ﮐﻧﺗرﻟ ر اﻣﮑﺎنﭘ ذﯾر ﻧﺑ وده واز اﯾ ن رو ﺑ ﮫ ھ ر
دﺳﺗﮕﺎه ھوارﺳﺎن ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت.
اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ھر ﭼﻧد اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر اﯾن ﻣزﯾت ﺑزرگ را در ﭘﯽ دارد ﮐﮫ در ﺻورت ﺑرزو ﻧﻘص ﻓﻧﯽ ﺑرای ﺳﯾﺳﺗم
ﮐﻧﺗرل ﯾﮏ ھوارﺳﺎن ،ﻓﻘط ھوارﺳﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳﯾﺳﺗم از ﻣدار ﺧ ﺎرج ﺷ ده و دﯾﮕ ر ھوارﺳ ﺎنھﺎ ﺑ ﮫ دﻟﯾ ل
دارا ﺑودن ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل ﻣﺳﺗﻘل ھمﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ ﺧواھﻧد داد.
ادوات ﮐﻧﺗرﻟﯽ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳﺎن
ادوات ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﻧﺻب ﺷ ده در دﺳ ﺗﮕﺎهھ ﺎی ھوارﺳ ﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﻠ ﯽ )ﺗ ﮏ ﻣﻧطﻘ ﮫای و ﭼﻧدﻣﻧطﻘ ﮫای( در ﺑرﺧ ﯽ
ﻣوارد ﯾﮑﺳﺎن و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻔﺎوت دارﻧد.
از آﻧﺟ ﺎ ﮐ ﮫ ھوارﺳ ﺎنھﺎی ﭼﻧ د ﻣﻧطﻘ ﮫای وظﯾﻔ ﮫی ھوارﺳ ﺎﻧﯽ ﻧﻘ ﺎط ﺑﯾﺷ ﺗری از ﺳ ﺎﺧﺗﻣﺎن را ﻧﺳ ﺑت ﺑ ﮫ
ھوارﺳﺎنھﺎی ﺗﮏ ﻣﻧطﻘﮫای ﺑر ﻋﮭده دارﻧد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻌداد ادوات ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در اﯾ ن ھوارﺳ ﺎنھﺎ و
ﺗﻌ داد ﻣ ﺎژولھ ﺎی ورودی و ﺧروﺟ ﯽ ﺑ ﮫ ﮐﺎررﻓﺗ ﮫ در ﺗ ﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗ رل ﻣرﺑ وط ﺑ ﮫ آﻧﮭ ﺎ ﻧﯾ ز از ھوارﺳ ﺎنھﺎی ﺗ ﮏ
ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
در اداﻣ ﮫ و ﺑ ﮫ اﺧﺗﺻ ﺎر ﺑ ﮫ ﻣﻌرﻓ ﯽ و ﺗﺷ رﯾﺢ ﻋﻣﻠﮑ رد ادوات ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر رﻓﺗ ﮫ در دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳ ﺎن
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.
 -1ﺳﻧﺳورھﺎی ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ دﻣﺎ:
اﯾ ن ﺳﻧﺳ ورھﺎ در ﺑدﻧ ﮫ ﮐﺎﻧﺎلھ ﺎی ھ وای ﺑرﮔﺷ ت و ھ وای ﺗ ﺎزه ) ھ وای ﻣﺣ ﯾط ﺑﯾ رون( و ﻧﯾ ز ﺑدﻧ ﮫ دﺳ ﺗﮕﺎه
ھوارﺳﺎن ﻧﺻب ﮔردﯾده و ﭘروب آﻧﮭﺎ در ﻣﻌرض ھوای ﮐﺎﻧﺎل و دﺳﺗﮕﺎه ھوارﺳﺎن ﻗرارداده ﺷده اﺳت.
وظﯾﻔﮫی اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ اﻧدازهﮔﯾری ﻣﻘﺎدﯾر دﻣﺎی ھوای ﺑرﮔﺷت از ﻣﺣﯾط ،ھوای ﺗﺎزه ،ھوای ﺧروﺟﯽ از ﮐوﯾ ل
ﭘﯾشﮔرﻣﮑن ،ھوای ﻣﺧﻠوط )ﺗرﮐﯾب ھوای ﺗﺎزه و ﺑرﮔﺷت( ،ھوای دکھﺎی ﮔرم و ﺳرد )ﻣﺧﺗص ھوارﺳﺎنھﺎی
ﭼﻧد ﻣﻧطﻘﮫای( و ارﺳﺎل اﯾن ﻣﻘﺎدﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ورودیھﺎی آﻧﺎﻟوگ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرﻟر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -2ﺳﻧﺳورھﺎی ﺟداری دﻣﺎ:
اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑر روی ﻟوﻟﮫھﺎی ورودی و ﺧروﺟﯽ ﮐوﯾلھﺎی ﺳرﻣﺎﯾش ،ﮔرﻣﺎﯾش و ﭘﯾشﮔرﻣﮑن ﻧﺻب ﮔردﯾ ده
و وظﯾﻔ ﮫی آﻧﮭ ﺎ اﻧ دازهﮔﯾری ﻣﻘ دار دﻣ ﺎی آب ورودی و ﺧروﺟ ﯽ ﮐوﯾ لھ ﺎ و ارﺳ ﺎل اﯾ ن ﻣﻘ ﺎدﯾر ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان
ورودیھﺎی آﻧﺎﻟوگ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرﻟر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -3ﺳﻧﺳورھﺎی اﺗﺎﻗﯽ دﻣﺎ:
اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ ﺗﻧﮭﺎ در ھوارﺳﺎنھﺎی ﭼﻧد ﻣﻧطﻘ ﮫای ﻣ ورد اﺳ ﺗﻔﺎده ﻗ رار ﮔرﻓﺗ ﮫ و درون ﻓﺿ ﺎی ھوارﺳ ﺎﻧﯽ ﺷ ده
ﺗوﺳط ھر ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ھوای رﻓت دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺻب ﮔردﯾدهاﻧد.
وظﯾﻔﮫی اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ اﻧ دازهﮔﯾری ﻣﻘ دار دﻣ ﺎی ھ وای ﻣﺣ ﯾط )زون ﻣرﺑوط ﮫ( و ارﺳ ﺎل اﯾ ن ﻣﻘ دار ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان
ورودی آﻧﺎﻟوگ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرﻟر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
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 -4ﺳﻧﺳورھﺎی ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ دﻣﺎ و ﮔﺎز دیاﮐﺳﯾد ﮐرﺑن ):(CO2
اﯾن ﺳﻧﺳور در واﻗﻊ ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ از ﺳﻧﺳورھﺎی دﻣﺎ و ﮔﺎز دیاﮐﺳﯾدﮐرﺑن ) (CO2ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐ ﮫ در ﺑدﻧ ﮫ ﮐﺎﻧ ﺎل ھ وای
ﺑرﮔﺷت ﻧﺻب ﮔردﯾده و ﭘروبھﺎی آن در ﻣﻌرض ھوای ﮐﺎﻧﺎل ﻗرارداده ﺷده اﺳت.
وظﯾﻔﮫی اﯾن ﺳﻧﺳور اﻧدازهﮔﯾری ﻣﻘدار دﻣﺎ و ﮔﺎز دیاﮐﺳﯾدﮐرﺑن ھوای ﺑرﮔﺷت و ارﺳﺎل اﯾن ﻣﻘﺎدﯾر ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان
ورودیھﺎی آﻧﺎﻟوگ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرﻟر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧﺳور ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﻧﺳ ورھﺎی اﺗ ﺎﻗﯽ دﻣ ﺎ ﺗﻧﮭ ﺎ در ھوارﺳ ﺎنھﺎی ﭼﻧدﻣﻧطﻘ ﮫای ﻣ ورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد.
 -5ﺳﻧﺳورھﺎی ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ رطوﺑت:
اﯾن ﺳﻧﺳور در ﺑدﻧﮫ ﮐﺎﻧﺎل ھ وای ﺑرﮔﺷ ت ﻧﺻ ب ﮔردﯾ ده و ﭘ روب آن در ﻣﻌ رض ھ وای ﮐﺎﻧ ﺎل ﻗ رار داده ﺷ ده
اﺳت .وظﯾﻔﮫی اﯾن ﺳﻧﺳور اﻧدازهﮔﯾری ﻣﻘدار رطوﺑت ھ وای ﺑرﮔﺷ ت و ارﺳ ﺎل اﯾ ن ﻣﻘ دار ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ورودی
آﻧﺎﻟوگ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرﻟر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -6ﻣﺣرکھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ دﻣﭘرھﺎی زون:
اﯾن ﻣﺣرکھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺗﻧﮭﺎ در ھوارﺳﺎنھﺎی ﭼﻧدﻣﻧطﻘﮫای ﻣوﺟود ﺑوده و ﺑرروی دﻣﭘرھ ﺎی زون در ﻣ دﺧل
ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ھوای رﻓت ﻧﺻب ﮔردﯾدهاﻧد .وظﯾﻔﮫی اﯾن ﻣﺣرکھﺎ ﭼرﺧﺎﻧدن ﺗدرﯾﺟﯽ اﯾ ن دﻣﭘرھ ﺎ از ﺻ ﻔر ﺗ ﺎ ﻧ ود
درﺟﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺳﯾﮕﻧﺎلھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﮐﻧﺗرﻟر ) ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ( ﺑ ﮫ ﻣﻧظ ور ھ داﯾت ھ وای ﮔ رم ﯾ ﺎ
ﺳرد ﯾﺎ ﻣﺧﻠوطﯽ از ھر دو ﺑﮫ داﺧل زون ﻣرﺑوطﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.

 -7ﻣﺣرکھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ دﻣﭘرھﺎی ھوای ﺗﺎزه ،ﺑرﮔﺷت و ﺧروﺟﯽ:
اﯾن ﻣﺣرکھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑر روی دﻣﭘرھﺎی ھوای ﺗﺎزه ،ﺑرﮔﺷت و ﺧروﺟﯽ ﻧﺻب ﮔردﯾده و وظﯾﻔﮫی آﻧﮭﺎ ﺑﺎز
و ﺑﺳﺗﮫ ﮐردن ﺗدرﯾﺟﯽ اﯾن دﻣﭘرھﺎ ﺑر ﻣﺑﻧ ﺎی ﺳ ﯾﮕﻧﺎلھﺎی درﯾ ﺎﻓﺗﯽ از ﮐﻧﺗرﻟ ر )ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ﺧروﺟ ﯽ آﻧ ﺎﻟوگ( ﺑ ﮫ
ﻣﻧظور ورود ھوای ﺗﺎزه ﺑﮫ داﺧل دﺳﺗﮕﺎه و ھداﯾت ھوای ﺑرﮔﺷﺗﯽ از ﻣﺣﯾط ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﯾرون و ﯾﺎ ﺑﺎز ﮔرداﻧ دن
درﺻدی از آن ﺑﮫ داﺧل ﻣﺣﯾط اﺳت.
 -8ﻣﺣرکھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺷﯾرھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ دوراھﮫ:
اﯾ ن ﻣﺣرکھ ﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑ ﯽ ﺑ ر روی ﺷ ﯾرھﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ دوراھ ﮫ رطوﺑ تزن )اﻓﺷ ﺎﻧﮏ ﺑﺧ ﺎر( ﻧﺻ ب ﮔردﯾ ده و
وظﯾﻔﮫی آﻧﮭﺎ ﺑ ﺎز و ﺑﺳ ﺗﮫ ﮐ ردن ﺗ درﯾﺟﯽ اﯾ ن ﺷ ﯾرآﻻت ﺑ ر ﻣﺑﻧ ﺎی ﺳ ﯾﮕﻧﺎلھﺎی درﯾ ﺎﻓﺗﯽ از ﮐﻧﺗرﻟ ر )ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان
ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ( ﺑﮫ ﻣﻧظور وارد ﮐردن ﺑﺧﺎر آب در ﻣﺳﯾر ھوای رﻓت و اﻓزاﯾش ﻣﯾزان رطوﺑت ھ وای ﻣﺣ ﯾط
ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -9ﻣﺣرکھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺷﯾرھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺳﮫ راھﮫ:
اﯾ ن ﻣﺣرکھ ﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑ ﯽ ﺑ ر روی ﺷ ﯾرھﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﺳ ﮫراھﮫ ﮐوﯾ لھ ﺎی ﮔرﻣ ﺎﯾش ،ﺳ رﻣﺎﯾش و ﭘﯾشﮔ رﻣﮑن
ﻧﺻب ﮔردﯾده و وظﯾﻔﮫی آﻧﮭﺎ ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﮐردن ﺗدرﯾﺟﯽ اﯾن ﺷﯾرآﻻت ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﺳﯾﮕﻧﺎلھﺎی درﯾ ﺎﻓﺗﯽ از ﮐﻧﺗرﻟ ر
)ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ( ﺑﮫ ﻣﻧظور ھداﯾت آب ﮔرم ﯾﺎ ﺳرد ﺑﮫ داﺧل ﮐوﯾلھﺎ و ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺗﻣﺎم ﯾﺎ درﺻ دی
از ﻣﻘدار آب ورودی ،ﺑﮫ داﺧل ﭼﯾﻠرھﺎ و دﯾﮓھﺎی آبداغ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -10ﺳوﯾﯾﭻھﺎی اﺧﺗﻼف ﻓﺷﺎر ):(Differential Pressure Switch
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اﯾن ﺳوﯾﯾﭻھﺎ در ﺑدﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھوارﺳﺎن و در ﻣﺟﺎورت ﻓنھﺎی ھ وای رﻓ ت ،ﺑرﮔﺷ ت و ﻧﯾ ز ﻓﯾﻠﺗرھ ﺎی ﮐﯾﺳ ﮫای
ﻧﺻ ب ﮔردﯾ ده و از ﯾ ﮏ ﭘ روب ﻣﺛﺑ ت و ﯾ ﮏ ﭘ روب ﻣﻧﻔ ﯽ ﺟﮭ ت ورود و ﺧ روج ﺟرﯾ ﺎن ھ وا داﺧ ل ﺳ وﯾﯾﭻ
ﺑرﺧوردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
اﯾ ن ﭘروبھ ﺎ در دو ط رف ﻓنھ ﺎ و ﻓﯾﻠﺗرھ ﺎی ﮐﯾﺳ ﮫای ﻗ رار داده ﺷ دهاﻧد و اﺧ ﺗﻼف ﻓﺷ ﺎر ھ وای ورودی و
ﺧروﺟﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده ﻗطﻊ ﯾﺎ وﺻل ﺑودن ﺳوﯾﯾﭻ در ھر ﻟﺣظﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
وظﯾﻔﮫی اﯾن ﺳوﯾﯾﭻھﺎ اﻋﻼم ﭘﺎرﮔﯽ ﯾﺎ ﻋدم ﭘﺎرﮔﯽ ﺗﺳﻣﮫ ﻓن و ﻧﯾز ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﻋدم ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﮐﯾﺳﮫای ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﮫ ﮐﻧﺗرﻟر ﺑراﺳﺎس ﻗطﻊ ﯾﺎ وﺻل ﺑودن ﺳوﯾﯾﭻ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 -11ﺗﺷﺧﯾصدھﻧدهھﺎی دود ):(Smoke Detectors
ﺗﺷﺧﯾصدھﻧدهھﺎی دود در واﻗﻊ ﮐﻠﯾ دھﺎی دو وﺿ ﻌﯾﺗﯽ دارای ﺣﺳ ﮕر دود ﻣﯽﺑﺎﺷ ﻧد ﮐ ﮫ در ﺑدﻧ ﮫ ﮐﺎﻧﺎلھ ﺎی
ھوای رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﻧﺻب ﮔردﯾده و ﭘروب آﻧﮭﺎ در ﻣﺳﯾر ﺟرﯾﺎن ھوای ﮐﺎﻧﺎل ﻗرارداده ﺷده اﺳت.
در ﺻورت وﺟ ود دود درون ﮐﺎﻧ ﺎل ھ وای رﻓ ت ﯾ ﺎ ﺑرﮔﺷ ت و ﺗﺷ ﺧﯾص آن ﺗوﺳ ط ﺳﻧﺳ ور ﻣرﺑوط ﮫ ،اﯾ ن
ﮐﻠﯾ دھﺎ ﺗﻐﯾﯾ ر وﺿ ﻌﯾت داده و ﺑ ﮫ ﺻ ورت ﺳ ﺧتاﻓزاری از طرﯾ ق رﻟ ﮫھﺎی ﻣوﺟ ود درون ﺗ ﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗ رل،
ﺑﺎﻋ ث ﺧ ﺎﻣوش ﺷ دن دﺳ ﺗﮕﺎه ھوارﺳ ﺎن و ﺟﻠ وﮔﯾری از ﮔﺳ ﺗرش آﺗشﺳ وزی ﻣﯽﺷ وﻧد ﮐ ﮫ اﯾ ن ﺗﻐﯾﯾ ر
وﺿﻌﯾتھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ورودیھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﮫ ﮐﻧﺗرﻟر ﻧﯾز اﻋﻼم ﻣﯽﮔردﻧد.

 -12ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺿد اﻧﺟﻣﺎد:
ﺗرﻣوﺳ ﺗﺎت ﺿ د اﻧﺟﻣ ﺎد ﯾ ﮏ ﮐﻠﯾ د دو وﺿ ﻌﯾﺗﯽ دارای ﭘ ﯾﭻ ﺗﻧظ ﯾم دﻣ ﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷ د ﮐ ﮫ ﺑ ر روی ﺑدﻧ ﮫ دﺳ ﺗﮕﺎه
ھوارﺳﺎن ﻧﺻب ﮔردﯾده و ﭘروب آن در ﻣﺳﯾر ھوای رﻓت و ﻗﺑل از ﮐوﯾل ﮔرﻣﺎﯾش ﻗرار داده ﺷده اﺳت.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﻣﺎی ھوای داﺧل دﺳ ﺗﮕﺎه ﺑ ﮫ زﯾ ر ﻧﻘط ﮫ ﺗﻧظ ﯾم ) (setpointﺗﻌﯾ ﯾن ﺷ ده ﺑ رای آن ﮐ ﺎھش
ﯾﺎﺑ د ،اﯾ ن ﮐﻠﯾ د ﺗﻐﯾﯾ ر وﺿ ﻌﯾت داده و ﺑ ﮫ ﺻ ورت ﺳ ﺧتاﻓزاری از طرﯾ ق رﻟ ﮫھﺎی ﻣوﺟ ود درون ﺗ ﺎﺑﻠو
ﮐﻧﺗرل ،ﺑﺎﻋ ث ﺧ ﺎﻣوش ﺷ دن دﺳ ﺗﮕﺎه ھوارﺳ ﺎن ﺟﮭ ت ﺟﻠ وﮔﯾری از ﺑ روز ﯾﺦزدﮔ ﯽ ﺑ رای ﮐوﯾ ل ﮔرﻣ ﺎﯾش
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﮫ ﮐﻧﺗرﻟر ﻧﯾز اﻋﻼم ﻣﯽﮔردد.
ﺑﺧش ﻧرماﻓزار
در ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ،ﻣﺎﻧﻧد ھر ﻧوع ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل دﯾﮕر ﻧرماﻓزار ﺗﻌرﯾف
ﺷده درون ﮐﻧﺗرﻟر ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺳﺗراﺗژی ﮐﻧﺗرل دﺳﺗﮕﺎه و ﻧﺣوهی ﻋﻣﻠﮑرد ادوات ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗ ﮫ در آن ﺑ ﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود.
اﺳﺗراﺗژی ﮐﻧﺗرل از طرﯾق اﻧﺗﺧﺎب و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﺗواﺑﻊ ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﮐﮫ ﭘردازش اطﻼﻋﺎت و اﻋﻣﺎل
ﻓراﻣﯾن ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻓرﻣولھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در آﻧﮭﺎ ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد ،ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮔردد.
اﯾن ﺗواﺑﻊ از طرﯾق ﻧرماﻓزار ﺑرﻧﺎﻣﮫﻧوﯾﺳﯽ ﻣﺧﺗص ﮐﻧﺗرﻟر و ﺗوﺳط ﺑرﻧﺎﻣ ﮫﻧ وﯾس اﻧﺗﺧ ﺎب و ﯾ ﺎ اﯾﺟ ﺎد ﮔردﯾ ده و
ﭘس از ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﯾن درون ﮐﻧﺗرﻟر داﻧﻠود ﻣﯽﮔردﻧد.
ﻧرماﻓزار ﺑرﻧﺎﻣﮫﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧﺗرﻟرھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺳﯾﺳﺗم  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ،ﻧرماﻓزار ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑ ﮫ
ﻧﺎم  careﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫﻧوﯾس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آن ﻗﺎدر اﺳت ﻋﻼوه ﺑر اﯾﺟﺎد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑ رای ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎی
ﯾﮑﺎﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳﺎن ،ﺑﮫ طور زﻧده )) (Liveدر ﺻورت اﺗﺻ ﺎل ﮐﻧﺗرﻟ ر ﺑ ﮫ ﮐ ﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺣ ﺎوی ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ(
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ﺷﺎھد ﻋﻣﻠﯾﺎت درﯾﺎﻓت و ﭘردازش اطﻼﻋﺎت و ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﻓراﻣﯾن از طرف ﮐﻧﺗرﻟر ﺑﮫ ادوات ﮐﻧﺗرﻟﯽ و ﺗﺎﺑﻠوھﺎی
ﺑرق -ﻗدرت و ھمﭼﻧﯾن دﺧل و ﺗﺻرف ﻣﺳﺗﻘﯾم در روﻧد ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓت دادهھﺎ ﺑﺎﺷد.
ﭘ س از ﺗﮭﯾ ﮫ ﻧرماﻓ زار ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﺗوﺳ ط ﺑرﻧﺎﻣ ﮫﻧوﯾس و داﻧﻠ ود آن درون ﮐﻧﺗرﻟ ر ،ﻋﻣﻠﯾ ﺎت درﯾﺎﻓ ت و ﭘ ردازش
اطﻼﻋﺎت و ﻧﯾز ﺗوﻟﯾد ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﮭﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮔردد.
از اﯾن ﭘس ﮐﻧﺗرﻟر از طرﯾق ﻣﺎژولھﺎی ورودی آﻧﺎﻟوگ و دﯾﺟﯾﺗﺎل دادهھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از طرف ادوات ﮐﻧﺗرﻟﯽ و
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق -ﻗدرت را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و ﭘس از ﭘردازش اطﻼﻋﺎت ،از طرﯾق ﻣﺎژولھﺎی ﺧروﺟ ﯽ آﻧ ﺎﻟوگ و
دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺳﯾﮕﻧﺎلھﺎی ﻻزم را ﺑﮫ ادوات ﮐﻧﺗرﻟﯽ و ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق ﻗدرت اﻋﻣﺎل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ اﯾﺟ ﺎد ﺷ ده ﺗوﺳ ط ﻧرماﻓ زار  ،careﺑ رای ﺗﻣ ﺎﻣﯽ دادهھ ﺎی ورودی و
ﺧروﺟﯽ و ھم ﭼﻧﯾن ﭘوﯾﻧتھﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﯾﺳﺗم ،دو وﺿﻌﯾت ﻋﻣﻠﮑ رد اﺗوﻣﺎﺗﯾ ﮏ ) (Autoو دﺳ ﺗﯽ )(Manual
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت و ﮐﻧﺗرﻟر ﺗﻧﮭﺎ در ﺻ ورت ﻗ رار داﺷ ﺗن وﺿ ﻌﯾت ﺗﻣ ﺎﻣﯽ دادهھ ﺎ و ﭘوﯾﻧتھ ﺎ در ﺣﺎﻟ ت
اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ،ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ،ﭘردازش و ارﺳﺎل اطﻼﻋﺎت ﺑراﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﮐﺎرﺑر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت دادهھ ﺎ از ﺣﺎﻟ ت اﺗوﻣﺎﺗﯾ ﮏ ) (Autoﺑ ﮫ ﺣﺎﻟ ت دﺳ ﺗﯽ ) (Manualاز طرﯾ ق
ﭘﻧل  MMIﯾ ﺎ ﻧرماﻓ زار  careﺧ ود ﺷﺧﺻ ﺎ ﺑ ﮫ ﺗﻌرﯾ ف ﻣﻘ دار دادهھ ﺎ ﺑ رای ﮐﻧﺗرﻟ ر و ﻧﯾ ز اﻋﻣ ﺎل ﺳ ﯾﮕﻧﺎلھﺎی
ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻘدار دﻟﺧواه ﺑﭘردازد.

ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ):(Control Loops
در ﺳﯾﺳ ﺗم ﮐﻧﺗ رل دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳ ﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﻠ ﯽ اﯾ ران ،ﺣﻠﻘ ﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﻣﺗﻧ وﻋﯽ ﺟﮭ ت ﮐﻧﺗ رل
ﭘﺎراﻣﺗرھ ﺎی ﻣﺣﯾط ﯽ ﻣﺎﻧﻧ د دﻣ ﺎ ،رطوﺑ ت و ﮔ ﺎز دیاﮐﺳ ﯾدﮐرﺑن ) (CO2و ھمﭼﻧ ﯾن روﺷ ن و ﺧ ﺎﻣوش ﺷ دن
دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳ ﺎن طراﺣ ﯽ ﮔردﯾدهاﻧ د ﮐ ﮫ در اﮐﺛ ر ﻣ وارد در ﻣ ورد ھ ر دو ﻧ وع دﺳ ﺗﮕﺎه ھوارﺳ ﺎن
)ﺗﮏﻣﻧطﻘﮫای و ﭼﻧد ﻣﻧطﻘﮫای( ﯾﮑﺳﺎن و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻔﺎوت دارﻧد.
ﺣﻠﻘ ﮫ ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﺑ ﮫ ﭼرﺧ ﮫای از ارﺳ ﺎل ﻣﻘ ﺎدﯾر و دادهھ ﺎ از ط رف ادوات ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ و ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎی ﺑ رق ﻗ درت ﺑ ﮫ
ﮐﻧﺗرﻟ ر ،درﯾﺎﻓ ت و ﭘ ردازش اﯾ ن دادهھ ﺎ ﺑراﺳ ﺎس ﺗواﺑ ﻊ ﺗﻌرﯾ ف ﺷ ده درون ﮐﻧﺗرﻟ ر و اﻋﻣ ﺎل ﻓ راﻣﯾن ﻻزم از
ﮐﻧﺗرﻟ ر ﺑ ﮫ ادوات ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ و ﺗﺎﺑﻠوھ ﺎی ﺑ رق -ﻗ درت ﺟﮭ ت اﺻ ﻼح و ﻗ رار دادن اﯾ ن ﻣﻘ ﺎدﯾر در وﺿ ﻌﯾت و
ﻣﺣدودهی ﻣطﻠوب اﺗﻼق ﻣﯽﮔردد.
ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر رﻓﺗ ﮫ در ﺳﯾﺳ ﺗم ﮐﻧﺗ رل ھوارﺳ ﺎنھ ﺎی ﺗ ﮏ ﻣﻧطﻘ ﮫای و ﭼﻧ د ﻣﻧطﻘ ﮫای ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﻠ ﯽ
اﯾران ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد:
 -1ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ دﻣﺎ:
در ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ دﻣﺎ ،ﮐﻧﺗرﻟر در ھر ﻟﺣظﮫ ﻣﻘدار دﻣﺎی ھوای ﻣﺣﯾط ،ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه ھوارﺳﺎن را از
ﺳﻧﺳورھﺎی ﻣرﺑوطﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﻣﻘدار دﻣﺎی ﻣطﻠوب ﭘﯾشﻓرض )ﻧﻘطﮫ ﺗﻧظﯾم( ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
در ﺻ ورت اﻧﺣ راف ﻣﻘ دار دﻣ ﺎ از ﻧﻘط ﮫ ﺗﻧظ ﯾم ،ﮐﻧﺗرﻟ ر ﺑ ﺎ اﻋﻣ ﺎل ﺳ ﯾﮕﻧﺎلھ ﺎی ﻻزم ﺑ ﮫ ﻣﺣرکھ ﺎی
اﻟﮑﺗرﯾﮑ ﯽ ﺷ ﯾرھﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﮐوﯾلھ ﺎی ﮔرﻣ ﺎﯾش و ﺳ رﻣﺎﯾش و دﻣﭘرھ ﺎی ﺳ ﮫﮔﺎﻧﮫ ھ وای ﺗ ﺎزه ،ﺧروﺟ ﯽ و
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ﺑرﮔﺷت و دﻣﭘرھﺎی زون ،آﻧﮭﺎ را ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات دﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗدرﯾﺟﯽ ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣوده و ﺑ ﮫ اﯾ ن
ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﮐﺎھش ﻣﯾزان اﻧﺣراف ،ﻣﻘدار دﻣﺎ را در ﻣﺣدودهی ﻣطﻠوب ﺣﻔظ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ دﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ھوارﺳﺎنھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ دﻣﺎی ھوای ﺑرﮔﺷت:
اﯾن ﺣﻠﻘ ﮫ ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ در ھوارﺳ ﺎنھﺎی ﺗ ﮏ ﻣﻧطﻘ ﮫای ﺑ ﮫ ﻣﻧظ ور ﺣﻔ ظ دﻣ ﺎی ﻣﺣ ﯾط در ﻣﺣ دودهی ﻣطﻠ وب ﻣ ورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ دﻣﺎی ھوای زون:
از اﯾن ﺣﻠﻘ ﮫ ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ در ھوارﺳ ﺎنھ ﺎی ﭼﻧ د ﻣﻧطﻘ ﮫای ﺟﮭ ت ﺣﻔ ظ دﻣ ﺎی ھ وای زونھ ﺎ در ﻣﺣ دودهی ﻣطﻠ وب
اﺳﺗﻔﺎده ﮔردﯾده اﺳت.
ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ دﻣﺎی ھوای دکھﺎی ﮔرم و ﺳرد:
اﯾ ن ﺣﻠﻘ ﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ در ھوارﺳ ﺎنھ ﺎی ﭼﻧدﻣﻧطﻘ ﮫای ﺟﮭ ت ﻗ راردادن دﻣ ﺎی ھ وای طﺑﻘ ﺎت ﮔ رم و ﺳ رد در
ﻧزدﯾﮑﯽ ﻧﻘطﮫ ﺗﻧظﯾم ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد.
ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ دﻣﺎی ھوای ﺧروﺟﯽ از ﮐوﯾل ﭘﯾشﮔرﻣﮑن:
از اﯾن ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ در ھوارﺳﺎنھ ﺎی ﺗ ﮏ ﻣﻧطﻘ ﮫای و ﭼﻧ د ﻣﻧطﻘ ﮫای ﺑ رای ﺟﻠ وﮔﯾری از ﮐ ﺎھش دﻣ ﺎی ھ وای
داﺧل دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ زﯾر ﻣﻘدار ﺗﻌرﯾف ﺷده در ﻓﺻل زﻣﺳﺗﺎن ،اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
ﺣﻠﻘﮫﮐﻧﺗرﻟﯽ دﻣﺎی ھوای ﻣﺧﻠوط )ﺗرﮐﯾب ھوای ﺗﺎزه و ﺑرﮔﺷت(:
اﯾن ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ در ھوارﺳﺎنھﺎی ﺗﮏ ﻣﻧطﻘﮫای و ﭼﻧد ﻣﻧطﻘﮫای ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﮐ ﺎھش ﺑ ﯾش از ﺣ د دﻣ ﺎی
ھوای داﺧل دﺳﺗﮕﺎه در ﻓﺻل زﻣﺳﺗﺎن و ﺑروز ﯾﺦزدﮔﯽ ﺑرای ﮐوﯾل ﮔرﻣﺎﯾش ،در ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﮐوﯾل ﭘﯾشﮔرﻣﮑن
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﻓت ﺷدﯾد دﻣﺎ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
ﻧﮑﺗﮫ:
در ﺳﯾﺳ ﺗم ﮐﻧﺗ رل ھوارﺳ ﺎنھ ﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﻠ ﯽ اﯾ ران ،ﻣﻘ ﺎدﯾر ارﺳ ﺎﻟﯽ از ط رف ﺳﻧﺳ ورھﺎی ﺟ داری دﻣ ﺎ ﺑ ﮫ
ﮐﻧﺗرﻟر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧﻣﺎﯾش در ﺳﯾﺳﺗم  BMSﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗ ﮫ و ھﯾﭻﮔوﻧ ﮫ ﺣﻠﻘ ﮫ ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﺑ رای آﻧﮭ ﺎ
ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﺳت.
 -2ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ رطوﺑت
در ﺣﻠﻘ ﮫ ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ رطوﺑ ت ،ﮐﻧﺗرﻟ ر در ھ ر ﻟﺣظ ﮫ ﻣﻘ دار رطوﺑ ت ھ وای ﺑرﮔﺷ ت از ﻣﺣ ﯾط را ﺗوﺳ ط ﺳﻧﺳ ور
ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﻣرﺑوطﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﻣﻘدار رطوﺑت ﻣطﻠوب ﭘﯾشﻓرض )ﻧﻘطﮫ ﺗﻧظﯾم( ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
در ﺻورت اﻧﺣراف ﻣﻘدار رطوﺑت از ﻧﻘطﮫ ﺗﻧظﯾم ،ﮐﻧﺗرﻟر ﺑ ﺎ اﻋﻣ ﺎل ﺳ ﯾﮕﻧﺎل ﻻزم ﺑ ﮫ ﻣﺣ رک اﻟﮑﺗرﯾﮑ ﯽ ﺷ ﯾر
ﮐﻧﺗرﻟﯽ دوراھﮫ رطوﺑتزن ،آن را ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات رطوﺑت ﺑﮫ ﺻورت ﺗدرﯾﺟﯽ ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣوده و ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﮐﺎھش ﻣﯾزان اﻧﺣراف ،ﻣﻘدار رطوﺑت را در ﻣﺣدودهی ﻣطﻠوب ﺣﻔظ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
در دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳﺎن ﺗﮏ ﻣﻧطﻘﮫای ،ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓرآﯾﻧد رطوﺑتزﻧﯽ ،ﺷ ﯾر ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﮐوﯾ ل ﺳ رﻣﺎﯾش ﺑ ﮫ
ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از وﻗوع ﮐﻧداﻧس در ﺑدﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه و ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ھوارﺳﺎن ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن از طرف ﮐﻧﺗرﻟر در
ﺣﺎﻟت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
 -3ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﮔﺎز دیاﮐﺳﯾد ﮐرﺑن ):(CO2
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در ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﮔﺎز دیاﮐﺳﯾدﮐرﺑن ،ﮐﻧﺗرﻟر در ھر ﻟﺣظﮫ ﻣﻘدار ﮔﺎز دیاﮐﺳﯾدﮐرﺑن ھوای ﺑرﮔﺷت از ﻣﺣﯾط را
ﺗوﺳط ﺳﻧﺳور ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﻣرﺑوطﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﻣﻘدار ﻣطﻠوب ﭘﯾشﻓرض )ﻧﻘطﮫ ﺗﻧظﯾم( ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻘدار ﮔﺎز دیاﮐﺳﯾدﮐرﺑن از ﻧﻘطﮫ ﺗﻧظﯾم ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎﺷ د ،ﮐﻧﺗرﻟ ر ﺗﻣ ﺎﻣﯽ ﻓ راﻣﯾن اﻋﻣ ﺎﻟﯽ از ط رف
دﯾﮕر ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺣرکھ ﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑ ﯽ دﻣﭘرھ ﺎی ﺳ ﮫﮔﺎﻧﮫ ھ وای ﺗ ﺎزه ،ﺑرﮔﺷ ت و ﺧروﺟ ﯽ را ﻣوﻗﺗ ﺎ
ﻟﻐو ﻧﻣوده و ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺟدﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻣﺣرکھﺎ ،دﻣﭘرھﺎی ھوای ﺗ ﺎزه و ﺧروﺟ ﯽ را در ﺣﺎﻟ ت ﮐ ﺎﻣﻼ ﺑ ﺎز
) 100%ھوای ﺗﺎزه( و دﻣﭘر ھوای ﺑرﮔﺷت را در ﺣﺎﻟت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽدھد.
 -4ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺗوﻗف اﺿطراری دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳﺎن:
 -1-4ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﻧرماﻓزاری:
در ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﻧرماﻓزاری ،ﮐﻧﺗرﻟر در ھر ﻟﺣظﮫ وﺿﻌﯾت ﻗطﻊ ﯾﺎ وﺻل ﺑ ودن ﺳ وﯾﯾﭻھﺎی اﺧ ﺗﻼف ﻓﺷ ﺎر
و ﻧﯾز وﺿﻌﯾت روﺷن ﯾﺎ ﺧﺎﻣوش ﺑودن ﮐﻧﺗﺎﮐﺗور ﻓنھﺎی ھوای رﻓت و ﺑرﮔﺷ ت را ﻣ ورد ﺑررﺳ ﯽ ﻗ رار داده و
در ﺻ ورت ﻋ دم درﯾﺎﻓ ت وﺿ ﻌﯾت ﻣ ورد اﻧﺗظ ﺎر ،ﻋ ﻼوه ﺑ ر ﻧﻣ ﺎﯾش آﻻرمھ ﺎی ﻣرﺑوط ﮫ در ﭘﻧ ل  MMIو
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣرﮐزی ﺳﯾﺳﺗم  ،BMSﻓرﻣﺎن ﺧﺎﻣوش را ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق ﻗ درت ھوارﺳ ﺎﻧﮭﺎ و ﻓرﻣ ﺎن ﺑﺳ ﺗﮫ را
ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺣرکھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ )ﻏﯾر از ﻣﺣرک اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ دﻣﭘر ھوای ﺑرﮔﺷت( اﻋﻣﺎل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
 -2-4ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺳﺧتاﻓزاری
در ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺳﺧتاﻓزاری ﮐﻧﺗرﻟر در ھر ﻟﺣظﮫ وﺿﻌﯾت ﻗطﻊ ﯾﺎ وﺻ ل ﺑ ودن رﻟ ﮫھﺎی 24vacﻣﺗﺻ ل
ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اﻋﻼم وﺿﻌﯾت ﺣرﯾق ،ﺳ وﯾﯾﭻھ ﺎی ﺗﺷ ﺧﯾصدھﻧده دود و ﺗرﻣوﺳ ﺗﺎت ﺿ داﻧﺟﻣﺎد را ﻣ ورد ﺑررﺳ ﯽ
ﻗ رار داده و در ﺻ ورت ﻋ دم درﯾﺎﻓ ت وﺿ ﻌﯾت ﻣ ورد اﻧﺗظ ﺎر ،ﻋ ﻼوه ﺑ ر ﻧﻣ ﺎﯾش آﻻرمھ ﺎی ﻣرﺑ وط ﺑ ﮫ ﺑ روز
آﺗشﺳ وزی ﯾ ﺎ وﻗ وع ﯾﺦزدﮔ ﯽ ﮐوﯾ ل ﮔرﻣ ﺎﯾش در ﭘﻧ ل  MMIو ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھ ﺎی ﻣرﮐ زی ﺳﯾﺳ ﺗم  ،BMSﻓرﻣ ﺎن
ﺧﺎﻣوش را ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق -ﻗدرت ھوارﺳﺎنھﺎ و ﻓرﻣﺎنھﺎی ﺑﺎز ﯾ ﺎ ﺑﺳ ﺗﮫ را ﺑ ﮫ دﯾﮕ ر ﻣﺣرکھ ﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑ ﯽ
ﺟﮭت رﻓﻊ ﺷراﯾط اﺿطراری ﭘدﯾد آﻣده ،اﻋﻣﺎل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
در اﯾ ن ﺣﻠﻘ ﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ،در ﺻ ورت ﺑ روز اﺗﻔﺎﻗ ﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧ د آﺗشﺳ وزی ﯾ ﺎ ﯾﺦزدﮔ ﯽ ﮐوﯾ ل ﮔرﻣ ﺎﯾش در ﻓﺻ ل
زﻣﺳﺗﺎن ،دﺳﺗﮕﺎه ھوارﺳﺎن ﻗﺑ ل از اﻋﻣ ﺎل ﻓرﻣ ﺎن از ط رف ﮐﻧﺗرﻟ ر ﺑ ﮫ ﺻ ورت ﺳ ﺧتاﻓزاری ﺗوﺳ ط رﻟ ﮫھ ﺎی
 24Vacﺧﺎﻣوش ﮔردﯾده و اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن ﺧﺎﻣوش ﺗوﺳط ﮐﻧﺗرﻟر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور اطﻣﯾﻧﺎن از ﺧﺎﻣوش ﺷدن دﺳﺗﮕﺎه
ھوارﺳﺎن ﺣﺗﯽ در ﺻورت ﻋﻣل ﻧﮑردن رﻟﮫھﺎ ،ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫزﻣﺎنﺑﻧدی روﺷن و ﺧﺎﻣوش ﺷدن دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳﺎن:
در ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل ھوارﺳﺎنھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠ ﯽ اﯾ ران ﺑ ﮫ ﻣﻧظ ور ﻣ دﯾرﯾت ﻣﺻ رف اﻧ رژی ،ﺑرﻧﺎﻣ ﮫھ ﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﻓواﺻل زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯾن ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل ﻋﻣﻠﮑرد دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳﺎن در طول ﺷﺑﺎﻧﮫروز و ھمﭼﻧﯾن ﻗﺑ ل
و ﺑﻌد از ﺣﺿور اﻓراد در ﻣﺣﯾط ﺗﻌرﯾف ﮔردﯾده اﺳت.
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﺷ ﺎﻣل ﻣ وارد زﯾ ر ﺑ وده و در ﺳ ﺎﻋﺎت زﻣ ﺎﻧﯽ ﻣﺷ ﺧص ﺗوﺳ ط ﮐﻧﺗرﻟ ر ﺑ ﮫ اﺟ را ﮔذاﺷ ﺗﮫ
ﻣﯽﺷوﻧد:
 -1روﺷن ﺷدن دﺳﺗﮕﺎه ھوارﺳﺎن و اﻋﻣﺎل ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظ ور ﭘﺎﮐﺳ ﺎزی ھ وا و ﺗﻧظ ﯾم دﻣ ﺎ ﻗﺑ ل
از ﺣﺿور اﻓراد در ﻣﺣﯾط

11
ﺗﻠﻔ

ن  44233598 - 44233620ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻣﺷﺎور اﮐﺳﯾس www.iransmarthome.com

 -2ﺧ ﺎﻣوش ﺷ دن دﺳ ﺗﮕﺎه ھوارﺳ ﺎن ﭘ س از ﭘﺎﯾ ﺎن ﺳ ﺎﻋت ﮐ ﺎری ﺳ ﺎزﻣﺎن و ﺧ روج اﻓ راد از ﻣﺣ ﯾط ،ﺑ ﮫ
ﻣﻧظور ﺻرﻓﮫﺟوﯾﯽ در ﻣﺻرفاﻧرژی
 -3ﺧﻧﮏ ﮐردن ﻣﺣﯾط ﮐﺎر در آﻏﺎزﯾن ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺑﺢ در ﻓﺻل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑ ﺎ اﺳ ﺗﻔﺎده از ھ وای ﺧﻧ ﮏ ﻣﺣ ﯾط
ﺑﯾرون در ھﻧﮕﺎم ﺧﺎﻣوﺷﯽ دﺳﺗﮕﺎه و ﻋدم ﺣﺿور اﻓراد در ﻣﺣﯾط
 -4ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﮐردن ﺷﯾرآﻻت ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﮐوﯾلھﺎی ﺳرﻣﺎﯾش و ﮔرﻣﺎﯾش و رطوﺑتزن ﺑﺎ اﻋﻣ ﺎل ﻓرﻣ ﺎن ﺑ ﮫ
ﻣﺣ رک اﻟﮑﺗرﯾﮑ ﯽ آﻧﮭ ﺎ ﺑ ﮫ ﻣﻧظ ور ﺟﻠ وﮔﯾری از ﮔرﯾﭘ ﺎژ در ھﻧﮕ ﺎم ﺧﺎﻣوﺷ ﯽ دﺳ ﺗﮕﺎه و ﻋ دم اﻋﻣ ﺎل
ﺣﻠﻘﮫھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ.
ﻧﺣوه اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﮐﻧﺗرل ھوارﺳﺎنھﺎ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران
ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎی  Excel 500ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر رﻓﺗ ﮫ در ﺳﯾﺳ ﺗم ﮐﻧﺗ رل ھوارﺳ ﺎنھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﻠ ﯽ اﯾ ران از طرﯾ ق دو
ﭘروﺗﮑ ل ارﺗﺑ ﺎطﯽ ﺷ ﺑﮑﮫ ﺑ ﮫ ﻧﺎمھ ﺎی  Lon-Busو  C-Busﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ ﺑرﻗ راری ارﺗﺑ ﺎط و ﺗﺑ ﺎدل اطﻼﻋ ﺎت ﺑ ﺎ
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣرﮐزی در ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫی  BMSﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
ﭘروﺗﮑل  Lon-Busﭘروﺗﮑل اﺳﺗﺎﻧدارد ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺟﮭت ﺑرﻗ راری ارﺗﺑ ﺎط ﻣﯾ ﺎن اﻧ واع ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎ ﺑ ﺎ
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣرﮐزی در ﺷﺑﮑﮫی  BMSﻣﯽﺑﺎﺷد .ﭘروﺗﮑل  C-Busﻣﺧﺗص ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎی ﺷ رﮐت ھ ﺎﻧﯾول ﺑ وده
و ﺗﻧﮭﺎ ﺟﮭت ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﻣﯾﺎن اﯾ ن ﻧ وع ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎ ﺑ ﺎ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھ ﺎی ﻣرﮐ زی در ﯾ ﮏ ﺷ ﺑﮑﮫی  BMSﻣ ورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺳ ﺎﺧﺗﺎر ﺷ ﺑﮑﮫھ ﺎی  BMSﺑ ﺎ ﭘروﺗﮑ لھ ﺎی  Lonو  C-Busﺑ ﺎ ﯾﮑ دﯾﮕر ﺗﻔ ﺎوﺗﯽ ﻧ دارد و در ھ ر دو ﺣﺎﻟ ت،
ﮐﻧﺗرﻟرھﺎ و ﻣﺎژولھﺎی ورودی -ﺧروﺟﯽ را ﻣﯽﺗوان در ﺧطوط ﺟداﮔﺎﻧﮫ از طرﯾق ﮐﺎﺑلھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻧ ﺎم
ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ارﺗﺑﺎط داده و ﺗوﺳط ﯾﮑﺳری ﺗﺟﮭﯾزات ﺷﺑﮑﮫ )ﻣﺎﻧﻧد ﺳوﯾﯾﭻ و روﺗ ر( و ﮐﺎﺑلھ ﺎی
ﻓﯾﺑر ﻧوری ﯾﺎ اﻧواع دﯾﮕری از ﮐﺎﺑلھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣرﮐزی ﻣﺗﺻل ﻧﻣود )ﺷﮑل(1
ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ اﯾن دو ﻧوع ﭘروﺗﮑل در ﻧ رخ ارﺳ ﺎل و درﯾﺎﻓ ت دادهھ ﺎ ،ﺣ داﮐﺛر ط ول ﻣﺟ ﺎز ﮐﺎﺑ ل ﺟﮭ ت اﺗﺻ ﺎل
ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎ ﺑ ﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھ ﺎی ﻣرﮐ زی و ھمﭼﻧ ﯾن ﺣ داﮐﺛر ﺗﻌ داد ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎ ،ﻣﺎژولھ ﺎی ورودی -ﺧروﺟ ﯽ و
ﭘوﯾﻧ تھ ﺎی ﺳ ﺧتاﻓزاری و ﻧ رم اﻓ زاری ﻣﺟ ﺎز ﺟﮭ ت ﺑ ﮫ ﮐ ﺎرﮔﯾری در ﺳ ﺎﺧﺗﺎر ﺳ ﺧتاﻓزاری و ﻧرماﻓ زاری
ﺷﺑﮑﮫ  BMSﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭘروﺗﮑل  Lon-Busﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوارد ﻓوق را در ﻣﻘدار ﺑﯾﺷﺗر و ﻣﺣدودهی وﺳﯾﻌﺗری ﻧﺳ ﺑت ﺑ ﮫ ﭘروﺗﮑ ل C-Bus
ﭘﺷ ﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾ د و از اﯾﻧ رو در ﺷ ﺑﮑﮫی  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﻠ ﯽ اﯾ ران ﺑ ﺎ ﺗوﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ﺗﻌ داد زﯾ ﺎد ﭘوﯾﻧتھ ﺎی
ﺳﺧتاﻓزاری و ﻧرماﻓزاری و ﻓﺎﺻﻠﮫی طوﻻﻧﯽ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣرﮐزی از ﮐﻧﺗرﻟرھﺎی دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳ ﺎن ،از
ﺳ ﺎﺧﺗﺎر ﺷ ﺑﮑﮫ و ﭘروﺗﮑ ل  Lonﺟﮭ ت ﺑرﻗ راری ارﺗﺑ ﺎط ﻣﯾ ﺎن ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎ ،ﻣﺎژولھ ﺎ و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھ ﺎی ﻣرﮐ زی
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓتدادهھﺎ در ﺷﺑﮑﮫی :BMS
در ﻧرماﻓ زار ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﺗﻌرﯾ ف ﺷ ده درون ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎی دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎی ھوارﺳ ﺎن ،ﺑ ﮫ ھ ر ﯾ ﮏ از ﭘوﻧﯾتھ ﺎی
ﻧرماﻓ زاری )دادهھ ﺎی داﺧﻠ ﯽ ﮐﻧﺗرﻟ ر( و ﺳ ﺧتاﻓزاری )دادهھ ﺎی ورودی و ﺧروﺟ ﯽ ﮐﻧﺗرﻟ ر( ﯾ ﮏ آدرس
ﮐ ﺎرﺑری ) (User Addressاﺧﺗﺻ ﺎص داده ﺷ ده اﺳ ت و ﮐ ﺎرﺑر ﺑ ﺎ اﺳ ﺗﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗواﻧ د از طرﯾ ق ﭘﻧ ل
 ،MMIﻧرماﻓزار  Careﯾﺎ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣرﮐزی ﺷﺑﮑﮫی  BMSﺑﮫ داده ﻣورد ﻧظر ﺧ ود دﺳﺗرﺳ ﯽ ﭘﯾ دا ﮐ رده
و از ﻣﻘدار ﯾﺎ وﺿﻌﯾت آن اطﻼع ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد.
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در اﯾن ﻧرماﻓزار ﮐﻧﺗرﻟﯽ ھمﭼﻧﯾن ﺑرای ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ و ھر ﯾﮏ از ﻣﺎژولھﺎی ورودی و ﺧروﺟﯽ ﯾ ﮏ ﺷ ﻣﺎره
ﺳ﷼ ) (IDﺷﺎﻣل ارﻗﺎم و ﺣروف ﻻﺗﯾن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﻣﺎره ﺳ﷼ ﺗوﺳ ط ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﮫ ﺳ ﺎزﻧده
درون ﻣ ﺎژول ﻣ ورد ﻧظ ر ﺗﻌرﯾ ف ﮔردﯾ ده و ﮐﻧﺗرﻟ ر از آن ﺟﮭ ت آدرسدھ ﯽ و دﺳﺗرﺳ ﯽ ﺑ ﮫ ﻣ ﺎژول اﺳ ﺗﻔﺎده
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
آدرسھﺎی ﮐﺎرﺑری ﭘوﯾﻧتھﺎی ﺳﺧتاﻓزاری ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣ ﺎژولھ ﺎی ورودی و ﺧروﺟ ﯽ اﺧﺗﺻ ﺎص
داده ﺷدهاﻧد و ﮐﻧﺗرﻟر ﺟﮭت اﻧﺗﺧﺎب اﯾن ﭘوﯾﻧتھﺎ و ﭘردازش آﻧﮭﺎ ﺑراﺳﺎس ﺗواﺑ ﻊ ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ،از ﻣﺟﻣوﻋ ﮫی ﺷ ﻣﺎره
ﺳ﷼ ﻣﺎژول و آدرس ﮐﺎرﺑری ﭘوﯾﻧت ﻣورد ﻧظر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھ ﺎی ﻣرﮐ زی ﺷ ﺑﮑﮫی  BMSاز ﯾ ﮏ ﻧرماﻓ زار ﮔراﻓﯾﮑ ﯽ ﺑ ﮫ ﻧ ﺎم  EBIﻣﺧﻔ ف ﻋﺑ ﺎرت
) (Enterprise Building Integratorﺟﮭت ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﻧ ﮓ ﺗﻣ ﺎﻣﯽ ﭘوﯾﻧتھ ﺎی ﻧ رماﻓ زاری و ﺳ ﺧتاﻓزاری
ﺷﺑﮑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮔردﯾده اﺳت.
اﯾ ن ﻧرماﻓ زار ﻧﯾ ز از ﺷ ﻣﺎره ﺳ ﷼ ) (IDﮐ ﺎرتھ ﺎی ﺣﺎﻓظ ﮫ و ﻣﺎژولھ ﺎی ورودی و ﺧروﺟ ﯽ ﺟﮭ ت اﻧﺗﺧ ﺎب
ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎ و ﻣ ﺎژولھ ﺎی ﻣوﺟ ود در ﻧﻘ ﺎط ﻣﺧﺗﻠ ف ﺷ ﺑﮑﮫ اﺳ ﺗﻔﺎده ﻧﻣ وده و از طرﯾ ق آدرس ﮐ ﺎرﺑری ﺑ ﮫ ﭘوﯾﻧ ت
ﻧرماﻓزاری ﯾﺎ ﺳﺧتاﻓزاری ﻣورد ﻧظر دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد.
در ﻧرماﻓ زار  ،EBIﻣ دل ﮔراﻓﯾﮑ ﯽ دﺳ ﺗﮕﺎهھ ﺎی ھوارﺳ ﺎن ﺑ ﮫ ھﻣ راه ادوات ﮐﻧﺗرﻟ ﯽ ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر رﻓﺗ ﮫ در آﻧﮭ ﺎ ﺑ ﮫ
ﺻورت دو ﺑﻌدی ﯾﺎ ﺳﮫ ﺑﻌدی ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده اﺳت.
ﮐ ﺎرﺑر ﻣﯽﺗواﻧ د ﺑ ﺎ اﻧﺗﺧ ﺎب ھوارﺳ ﺎن ﻣ ورد ﻧظ ر ﺧ ود ،ﻋ ﻼوه ﺑ ر ﻣ دل ﮔراﻓﯾﮑ ﯽ ﻣﻘ ﺎدﯾر ﻣرﺑ وط ﺑ ﮫ ﺗﻣ ﺎﻣﯽ
ﭘوﯾﻧتھﺎی ﻧرم اﻓزاری و ورودی و ﺧروﺟﯽ ﮐﻧﺗرﻟر را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘل و ھمﭼﻧﯾن در ﻧﻣودارھﺎی ﻣﯾﻠ ﮫای و
ﻣﻧﺣﻧﯽھﺎی ﺧطﯽ و ﻏﯾرﺧطﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻟﺣظﮫای ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾد.
در اﯾن ﻧرماﻓزار ھ م ﭼﻧ ﯾن اﯾ ن اﻣﮑ ﺎن ﺑ رای ﮐ ﺎرﺑر ﻓ راھم ﺷ ده اﺳ ت ﺗ ﺎ ﺑ ﺎ ﺗﻐﯾﯾ ر وﺿ ﻌﯾت ﭘوﯾﻧتھ ﺎ از ﺣﺎﻟ ت
اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ) (Autoﺑﮫ ﺣﺎﻟت دﺳﺗﯽ ) (Manualﻣﻘﺎدﯾر و وﺿﻌﯾتھﺎی دﻟﺧواه ﺧود را ﺑﮫ ﮐﻧﺗرﻟ ر و ورودیھ ﺎ
و ﺧروﺟﯽھﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
ﻧرماﻓ زار  EBIﺗﻧﮭ ﺎ ﺟﮭ ت ﻧﻣ ﺎﯾش و ﺗﻐﯾﯾ ر ﻣﻘ ﺎدﯾر و وﺿ ﻌﯾت ﭘوﯾﻧتھ ﺎی ﻧرماﻓ زاری و ﺳ ﺧتاﻓزاری ﮐﻧﺗرﻟ ر
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ھﯾﭻ ﻧﻘﺷﯽ در اﺳﺗراﺗژی ﮐﻧﺗرل و روﻧد ﭘردازش دادهھﺎ در ﮐﻧﺗرﻟر دارا ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.

13
ﺗﻠﻔ

ن  44233598 - 44233620ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻣﺷﺎور اﮐﺳﯾس www.iransmarthome.com

ﮔزارﺷﯽ از ﭘروژه  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران
ﺑﺧش دوم
در ﺷﻣﺎره ﻗﺑل ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ﻣطﺑوع ) (HVACدر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﺑﮑﮫ  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻣﻠﯽ اﯾران ﻣورد ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﺣوه اﺗﺻﺎل اﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣرﮐزی و ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ داده ھﺎی ﻧرم اﻓزاری و ﺳﺧت اﻓزاری ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در اﯾن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗﺷرﯾﺢ
ﮔردﯾد.
اﯾن ﺷﻣﺎره ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻗدرت ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻣﻠﯽ اﯾران اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﺷﻣﺎره ﺑﻌد ﻧﯾز ﻧﺣوه اﺗﺻﺎل اﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ  BMSاراﯾﮫ ﮔردﯾده ﮐﮫ
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
ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﻧﺞ ﺑﺧش اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ ) ، (Post Passageﭘﺳت ﺑرق ﻓﺷﺎرﻗوی
) ، (High Voltageﭘﺳت ﺑرق ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف ) ،(Low Voltageاﺗﺎﻗﮭﺎی ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور
) ،(Transformer Roomsاﺗﺎق دﯾزل ژﻧراﺗور ) (Diesel Generator Roomو ھم ﭼﻧﯾن در
ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻓرﻋﯽ ﺷﺎﻣل اﺗﺎﻗﮭﺎ و ﭘﺳت ھﺎی ﺑرق ﻣﺣﻠﯽ ﻣوﺟود در طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻓوق از ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ،اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻧواع ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق -ﻗدرت،
ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ ،دﯾزل ژﻧراﺗورھﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ ،ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اﻋﻼم آﻻرم ،ﺑﺎطری ھﺎ ) ،(UPSادوات و
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺣﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ  BMSو  ...ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﻟﯾد ،اﻧﺗﻘﺎل ،ﺗوزﯾﻊ ،اﻧدازه ﮔﯾری و ﮐﻧﺗرل ﻣﺣدوده وﻟﺗﺎژ و
ﺟرﯾﺎن و ﻧﯾز ﻗطﻊ و وﺻل ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺟﮭت ﻧظﺎرت
ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎ و اﻋﻼم وﺿﻌﯾت ﮐﺎرﮐرد و آﻻرﻣﮭﺎی ﻣرﺑوطﮫ در زﻣﺎن ﺑروز ﻧﻘص ﻓﻧﯽ و ارﺳﺎل آﻧﮭﺎ
ﺑرروی ﺷﺑﮑﮫ  BMSو در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺟﮭت اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن ﻗطﻊ ﯾﺎ وﺻل ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﺑرق ورودی ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ از ﻧوع ﺳﮫ ﻓﺎز ﺑﺎ وﻟﺗﺎژ ﺧط  20kvﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘس از ﻋﺑور از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی
ﺑرق -ﻗدرت ﻣوﺟود در ﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ و ﭘﺳت ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی و ورود ﺑﮫ ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ ،ﺑﮫ ﺑرق ﺳﮫ ﻓﺎز ﺑﺎ
وﻟﺗﺎژ ﺧط  380vﺗﺑدﯾل ﺷده و در ﭘﺳت ﺑرق ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف )اﺗﺎق ﺗوزﯾﻊ( در ﺧطوط ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای ﻣﺻرف در
ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﮕردد.
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺷراﯾط اﺿطراری )ﻗطﻊ ﺑرق ﺷﮭر( ،دﯾزل ژﻧراﺗورھﺎ وظﯾﻔﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﺑرق ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرﺧﯽ از
ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ) ﺑرق ﺳﮫ ﻓﺎز ﺑﺎ وﻟﺗﺎژ  (380vرا ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ وﺻل ﻣﺟدد ﺑرق ﺷﮭر از ﻣدار
ﺧﺎرج و در ﺣﺎﻟت آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻗدرت و ﮐﻧﺗرل
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻗدرت ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ﺑﺧﺷﮭﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓرﻋﯽ ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺗﺷﺎﺑﮫ ﯾﺎ
ﺗﻔﺎوت ﻧوع ﻋﻣﻠﮑردﺷﺎن در ﺗﺎﻣﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑرق )ﺗوﻟﯾد ،اﻧﺗﻘﺎل،ﺗوزﯾﻊ( از ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣداری ،ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
و ھم ﭼﻧﯾن داده ھﺎ و ﭘوﯾﻧﺗﮭﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ و ﭘﺳت ﺑرق ﻓﺷﺎرﻗوی وظﯾﻔﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺟرﯾﺎن
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
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف )اﺗﺎق ﺗوزﯾﻊ( ،اﺗﺎق دﯾزل ژﻧراﺗور و ﭘﺳت ھﺎی
ﺑرق ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻔﺎوت در ﻧوع ﻋﻣﻠﮑرد دارای ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣداری و ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺷﺑﮑﮫ  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﻗدرت ﺑﺎ ﻋﻣﻠﮑرد ﯾﮑﺳﺎن در ﺗﺎﻣﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑرق،
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﻧﯾز ﺗوﺳط ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی ﺷﺑﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣرﺗﺑط
ﺷده و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣرﮐزی ﺷﺑﮑﮫ  BMSﻣﺗﺻل ﮔردﯾده اﻧد.
در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ و ﺗﺷرﯾﺢ ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻗدرت ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ﺑﺧﺷﮭﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓرﻋﯽ ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.
ﺑﺧﺷﮭﺎی اﺻﻠﯽ
· ﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ )(Post Passage
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ﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ اوﻟﯾن ﻣﺣل در ﻣﺳﯾر ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن ﺑرق  20kvورودی ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ از ﻧﺎﻣش ﭘﯾداﺳت در ﺣﺎﻟت ﮐﻠﯽ ﺟﮭت ﮔذر ﺟرﯾﺎن ﺑرق ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﻣﯾزان
ﺟرﯾﺎن ورودی ﺑﮫ دﯾﮕر ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ طراﺣﯽ ﮔردﯾده اﺳت.
ﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ ﺷﺎﻣل ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق -ﻗدرت ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی Bus Coupler ،Outgoing ، Incoming
و  Bus Riserﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ورود و ﺧروج ﺟرﯾﺎن ﺑرق ،ﮐﻧﺗرل ﻣﯾزان ﺟرﯾﺎن ﻋﺑوری و
ﻧﯾز اﻧدازه ﮔﯾری ﺗوان اﮐﺗﯾو و راﮐﺗﯾو ﻣﺻرﻓﯽ در ﮐل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
از دﯾدﮔﺎه ﮐﻠﯽ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی  Incomingو  Outgoingﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدﺧﻠﮭﺎی ورودی و ﺧروﺟﯽ ﺟرﯾﺎن
ﺑرق و ﺗﺎﺑﻠوھﺎی  Bus Couplerو  Bus Riserﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻣﻠﮑرد اﻧدازه
ﮔﯾری ﺗوان و ﮐﻧﺗرل ﻣﯾزان ﺟرﯾﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ از ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣداری ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑرﺧوردار ﺑوده و ﺷﺎﻣل ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻓﺷﺎرﻗوی )دژﻧﮑﺗور( ،ﮐﻧﺗورھﺎی ﺗوان اﮐﺗﯾو و راﮐﺗﯾو )ﻣﺧﺗص(Bus Riser
 ،ﺗراﻧﺳﮭﺎی وﻟﺗﺎژ و ﺟرﯾﺎن ،آﻣﭘرﻣﺗر و وﻟﺗﻣﺗر )ﻣﺧﺗص ﺗﺎﺑﻠوھﺎی  ،(Incomingﺳوﺋﯾﭼﮭﺎی ﺳﮫ
وﺿﻌﯾﺗﯽ  ،ﮐﻠﯾد ھﺎی  ،start/stopﻓﯾوزھﺎی ﻣﯾﻧﯾﺎﺗوری و ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﮐﻠﯾد ھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت )دژﻧﮑﺗور( ﺟﮭت ﻗطﻊ و وﺻل ﺟرﯾﺎن ﺑرق  20kvﺑﮫ ﺻورت
دﺳﺗﯽ )ﺗوﺳط ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎی  (Start/Stopو ﯾﺎ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ )ﺗوﺳط اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن از ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل
 (BMSو ھﻣﭼﻧﯾن ﻗطﻊ ﻣدار در ﺻورت اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر و وﻗوع اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه در ﺷﺑﮑﮫ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑروز ﺻدﻣﺎت در دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق طراﺣﯽ ﮔردﯾده اﻧد.
دژﻧﮑﺗور از دﯾدﮔﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﯾﮏ ﭘﺎﻧل ﮐﻧﺗرﻟﯽ ) ، (Control Panelﻣﺣرک
اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ )ﻣوﺗور(  ،DCﺑوﺑﯾﻧﮭﺎی ﻗطﻊ و وﺻل ﻣوﺗور ،ﺗﯾﻐﮫ ھﺎی ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧده ﻣﺳﯾر ﺟرﯾﺎن
در ھر ﻓﺎز،ﺗﯾﻐﮫ ھﺎی اﺗﺻﺎل دھﻧده ﺧطوط ﻓﺎز ﺑﮫ زﻣﯾن ،ﺗراﻧﺳﮭﺎی ﮐﺎھﻧده ﺟرﯾﺎن ،رﻟﮫ ھﺎ،
)  Start/Stopو ، (H-O-Aﻓﯾوزھﺎی ﻣﯾﻧﯾﺎﺗوری و ﺗﯾﻐﮫ ھﺎی
ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎی دو و ﺳﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ
ﻧرﻣﺎل ﺑﺎز و ﻧرﻣﺎل ﺑﺳﺗﮫ )ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻋﻼم وﺿﻌﯾت روﺷن و ﺧﺎﻣوش وآ ﻻرم ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ( اﺗﻼق
ﻣﯽ ﮔردد.
ﺗﯾﻐﮫ ھﺎی ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧده ﻣﺳﯾر ﺟرﯾﺎن و ھم ﭼﻧﯾن ﺗﯾﻐﮫ ھﺎی اﺗﺻﺎل دھﻧده ﺧطوط ﻓﺎز ﺑﮫ زﻣﯾن  ،ﺑﺎ
ﻣﺣرک اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ در ارﺗﺑﺎط )اﯾﻧﺗرﻻک( ﺑوده و وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﯽ دژﻧﮑﺗور ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﮐردن اﯾن ﺗﯾﻐﮫ
ھﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن روﺷن و ﺧﺎﻣوش ﺑﮫ ﺑوﺑﯾﻧﮭﺎی ﻗطﻊ و وﺻل ﻣوﺗور ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ و
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
ﺧطوط را ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑروز ﻗوس اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ارت ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﻘدار وﻟﺗﺎژ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﮭت راه اﻧدازی ﻣﺣرک اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ  110Vdcو ﺣداﮐﺛر ﻣﯾزان ﺟرﯾﺎن ﻣﺟﺎز
ﻋﺑوری از آن ﺣدودا  10Aﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎدﯾر ﺗوﺳط رﮐﺗﯾﻔﺎﯾر ) (UPSﺗﮏ ﻓﺎز واﻗﻊ در اﺗﺎق
ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮔردﻧد.
در دژﻧﮑﺗورھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران از ﮔﺎز ) SF6ھﮕزا ﻓﻠوراﯾد ﺳوﻟﻔور ( ﺑﮫ ﻋﻧوان
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
ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑروز ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﮐﺎھش اﺛر ﮔﺎز  SF6ﯾﮏ ھﯾﺗر ﺑﮫ ھﻣراه ﺗرﻣوﺳﺗﺎت
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
ﻓرﻣﺎن روﺷن و ﺧﺎﻣوش ﺑﮫ ﺑوﺑﯾﻧﮭﺎی ﻗطﻊ و وﺻل ﻣوﺗور از طرﯾق رﻟﮫ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﺧود
) ،(Trip Relayدر ﺻورت ﺧروج ﻣﻘدار ﺟرﯾﺎن از ﻣﺣدوده ﻣﺟﺎز )اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه و ﯾﺎ اﻓت ﺟرﯾﺎن(
و ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺷت آن ﺑﮫ ﺣد اﺳﺗﺎﻧدارد را ﺑر ﻋﮭده دارد.
ﺗﯾﻐﮫ ھﺎی رﻟﮫ ﺟﺎﻧﺑﯽ در ﻣﺳﯾر ﺑوﺑﯾﻧﮭﺎی ﻗطﻊ و وﺻل ﻣﺣرک اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ دژﻧﮑﺗور ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺑﺎز
وﺑﺳﺗﮫ ﺷدن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث روﺷن و ﺧﺎﻣوش ﺷدن ﺑوﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔردد.
ﺗراﻧﺳﮭﺎی ﮐﺎھﻧده ﺟرﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش دادن و ﻣﺗﻌﺎدل ﮐردن ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﻻی ﺧطوط ﻓﺎز ﺑﮫ
ﻣﻘدار ﻣﻧﺎﺳب ﺟﮭت اﻋﻣﺎل ﺑﮫ ﭘﺎﻧل ﮐﻧﺗرﻟﯽ و ھم ﭼﻧﯾن اﻣﮑﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﭘﺎﻧل ﺑدور از ﻣدارھﺎ و
ﺗﺟﮭﯾزات ﻓﺷﺎر ﻗوی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
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وﻟﺗﺎژ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﮭت اﻋﻣﺎل ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ﭘﺎﻧل ﻣﻘدار  110Vdcو ﻣﻘدار ﺟرﯾﺎن ﻣورد ﻧﯾﺎز آن
ﺣدودا  5Aﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗوﺳط رﮐﺗﯾﻔﺎﯾر ) (UPSﺗﮏ ﻓﺎز واﻗﻊ در اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ
ﮔردﻧد.
ﭘﺎﻧل ﮐﻧﺗرﻟﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ  LCDو ﺗﻌدادی دﮐﻣﮫ ﻓﺷﺎری ﺟﮭت ﺗﻌرﯾف ﯾﮑﺳری
ﭘﺎراﻣﺗرھﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اﻧدازه ﮔﯾری ﺟرﯾﺎن ﺧطوط ﻓﺎز و ﻧﯾز ﺗﻌدادی ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺟﮭت اﺗﺻﺎل
ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ،ﺧطوط ﺳﮫ ﻓﺎز ﺧروﺟﯽ از ﺗراﻧس ﺟرﯾﺎن ،رﻟﮫ ﺟﺎﻧﺑﯽ و ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل  ) BMSﺑﮫ
ﻣﻧظور اﻋﻼم وﺿﻌﯾت و آﻻرم در زﻣﺎن ﺑروز ﺧطﺎ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﮐﻧﺗورھﺎی ﺗوان ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ﺗﺎﺑﻠو ﻗدرت  Bus Riserﺟﮭت اﻧدازه ﮔﯾری ﺗوان ﻣﺻرﻓﯽ اﮐﺗﯾو و
راﮐﺗﯾو )ﺑﺎر ﺳﻠﻔﯽ -ﺧﺎزﻧﯽ( در ﮐل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﺧطوط ﺳﮫ ﻓﺎز ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑرﺧورداری از وﻟﺗﺎژ و ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﻻ ﻗﺎاﺑل اﺗﺻﺎل ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﮐﻧﺗورھﺎی ﺗوان
ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و از اﯾﻧرو از ﺗراﻧﺳﮭﺎی ﮐﺎھﻧده ﺟﮭت ﻣﺗﻌﺎدل ﮐردن ﻣﯾزان ﺟرﯾﺎن و وﻟﺗﺎژ و اﺗﺻﺎل
ﺧطوط ﺑﮫ ﮐﻧﺗورھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
در ﮐﻧﺗورھﺎی ﺗوان ،ﻣﯾزان ﺗوان اﮐﺗﯾو و راﮐﺗﯾو ﻣﺻرﻓﯽ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑر ﺣﺳب  kwhو kvarh
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﮕردد و اﯾن ﮐﻧﺗورھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗوﻟﯾد ﭘﺎﻟس ﺑﮫ ازای ھر  kwhو  kvarhﺟﮭت اﻋﻼم ﻣﻘدار
ﺗوان ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ  BMSرا ﻧﯾز دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺗﺎﺑﻠوھﺎی  Incomingﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌدادی ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر وﻟﺗﺎژ و ﺟرﯾﺎن )آﻣﭘرﻣﺗر و وﻟﺗﻣﺗر(
و ﻧﯾز ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﮕر )ﺳﻠﮑﺗور( ﺟﮭت ﮔزﯾﻧش ﺧطوط ﺳﮫ ﻓﺎز ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧﻣﺎﯾش وﻟﺗﺎژ و ﺟرﯾﺎن
آﻧﮭﺎ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻧﯾز از ﺗراﻧﺳﮭﺎی ﮐﺎھﻧده ﺟﮭت ﻣﺗﻌﺎدل ﮐردن ﻣﯾزان ﺟرﯾﺎن و
وﻟﺗﺎژ ﺧطوط و اﺗﺻﺎل ﻧﻣﺎﯾﺷﮕرھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
· اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور و اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی ) Transformers & High
(Voltage Rooms
اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی دوﻣﯾن ﻣﺣل در ﻣﺳﯾر ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﭘس از ﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و از
دﯾدﮔﺎه ﮐﻠﯽ ﺟﮭت ﺗﻘﺳﯾم ﺟرﯾﺎن ﺑرق  20kvﺑﯾن ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎی ﻗدرت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺗﻐذﯾﮫ  DCﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﺧﺷﮭﺎی دﯾﮕر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
اﯾن اﺗﺎق ﺷﺎﻣل ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی  EAP2 ،EAP1 ،Outgoing ،Incomingو ھﻣﭼﻧﯾن
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﻣﻧﺎﺑﻊ) DCرﮐﺗﯾﻔﺎﯾرھﺎی ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﮫ ﻓﺎز ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت  Incomingو  Outgoingﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘورﺗﮭﺎی ورودی و ﺧروﺟﯽ ﺟرﯾﺎن ﺑرق
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.
ﭘورﺗﮭﺎی ورود و ﺧروج ﺟرﯾﺎن ﺑرق  20kvدر اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی ﺟﻣﻌﺎ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو
ورودی ﺑﮫ ﻧﺎم  Incomingو ﭘﻧﺞ ﺗﺎﺑﻠو ﺧروﺟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی  Outgoing 1,2,3,4,5ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
ﺑرﻗراری ﯾﺎ ﻗطﻊ ﺟرﯾﺎن ﺑرق در آﻧﮭﺎ از طرﯾق ﻗطﻊ و وﺻل ﮐﻠﯾد ھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ )دژﻧﮑﺗور( ﺑﮫ ﮐﺎر
رﻓﺗﮫ در ﻣدارﺷﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
ھرﯾﮏ از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی  Outgoingﺑﮫ ﯾﮏ ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور ﻗدرت واﻗﻊ در اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور
ﻣﺗﺻل ﮔردﯾده و وظﯾﻔﮫ ﺑرﻗدار ﮐردن ﯾﺎ ﻗطﻊ ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﺳﯾم ﭘﯾﭻ اوﻟﯾﮫ آن از طرﯾق ﮐﻠﯾدھﺎی
ﺣﻔﺎظﺗﯽ را ﻋﮭده دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮑﻣل اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی و ﺳوﻣﯾن ﻣﺣل در ﻣﺳﯾر
ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن ﺑرق در ﻧظر ﮔرﻓت.
ھرﯾﮏ از اﯾن اﺗﺎﻗﮭﺎ از ﯾﮏ ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور ﻗدرت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش ﻣﻘدار وﻟﺗﺎژ ﺧطوط ﺳﮫ ﻓﺎز از
 20kvﺑﮫ  380vو ﺗﻌدﯾل آن ﺟﮭت ﻣﺻرف در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
در ھرﯾﮏ از اﯾن ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ ﺗﻌدادی ﺳﻧﺳور ﺣرارﺗﯽ ﺟﮭت اﻧدازه ﮔﯾری دﻣﺎ و اﻋﻼم درﺟﮫ
ﺣرارت ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺗراﻧس ﺗﻌﺑﯾﮫ ﮔردﯾده اﺳت.
ﺳﻧﺳورھﺎی ﺣرارﺗﯽ ھر ﺗراﻧس ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﺧﺗص ھﻣﺎن ﺗراﻧس
) (Protem L203واﻗﻊ در ﺗﺎﺑﻠو  EAP1ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
وظﯾﻔﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﻘﺎدﯾر ﺳﻧﺳورھﺎ و اﻋﻼم آﻻرم در ﺻورت ﺧروج درﺟﮫ ﺣرارت
از ﺣد اﺳﺗﺎﻧدارد و ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن ﻗطﻊ ) (Tripﺑﮫ ﺧروﺟﯽ ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور در ﺻورت
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اﻓزاﯾش ﺑﯾش از ﺣد درﺟﮫ ﺣرارت ﺟﮭت ﻗطﻊ ﺟرﯾﺎن )ﻋﺎﻣل اﯾﺟﺎد ﺣرارت( و ﺧﺎرج ﮐردن ﺑﺎر از
ﻣدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﮭﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ﺟﮭت اﻋﻣﺎل ﺑﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻣﻘدار وﻟﺗﺎژ  110 Vdcو ﻣﻘدار ﺟرﯾﺎن ﺣدودا
 6Aﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗوﺳط رﮐﺗﯾﻔﺎﯾر ) (UPSﺳﮫ ﻓﺎز واﻗﻊ در اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮔردﻧد.
اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻋﻼم وﺿﻌﯾت  Alarmو  Tripﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرﻟﯽ  BMSﯾﺎ
ھرﻧوع ﺳﯾﺳﺗم اﻋﻼم آﻻرم دﯾﮕر را از طرﯾق رﻟﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺧود دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
رﮐﺗﯾﻔﺎﯾر ) (UPSھﺎی ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﮫ ﻓﺎز ﻣوﺟود در اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی وظﯾﻔﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ DC
ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﮭت ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺣرﮐﮭﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و ﭘﺎﻧل ھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ دژﻧﮑﺗورھﺎ و ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻓﺷﺎر
ﻣﺗوﺳط ،ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﻧﺗرل درﺟﮫ ﺣرارت در ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮐﻧﺗرل BMS
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ را ﺑر ﻋﮭده دارﻧد.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت اﺗﺎق ﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﮭﺎی  DCﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود را از رﮐﺗﯾﻔﺎﯾر ﺗﮏ ﻓﺎز و
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﻧﺗرل اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی ،ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف و دﯾزل ژﻧراﺗور اﯾن
ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﮭﺎ را از رﮐﺗﯾﻔﺎﯾر ﺳﮫ ﻓﺎز درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﯽ رﮐﺗﯾﻔﺎﯾرھﺎ در ﺷراﯾط ﻧرﻣﺎل و اﺿطراری )ﺑرﻗراری ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﺷﮭر ﯾﺎ دﯾزل
ژﻧراﺗورھﺎ( ﺗﺑدﯾل وﻟﺗﺎژ و ﺟرﯾﺎن ﻣﺗﻧﺎوب ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﮫ ﻓﺎز اﻋﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﻟﺗﺎژ و ﺟرﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم
و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎرژ ﺑﺎطری ھﺎی داﺧﻠﯽ و در ﺷراﯾط ﻗطﻊ ﺑرق ﺷﮭر و در ﻓﺎﺻﻠﮫ راه اﻧدازی و ورود
دﯾزل ژﻧراﺗورھﺎ ﺑﮫ ﻣدار  ،ﺳوﺋﯾﭻ ﺑﮫ ﺑﺎطری ھﺎ ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ  DCﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
رﮐﺗﯾﻔﺎﯾرھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻋﻼم وﺿﻌﯾت ﻋﻣﻠﮑرد ﺧود )ﺳوﺋﯾﭻ ﺑﮫ ﺑﺎطری و ﺑﺎﻟﻌﮑس( را ﺑﮫ
ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل  BMSﯾﺎ ھرﻧوع ﺳﯾﺳﺗم اﻋﻼم آﻻرم دﯾﮕر دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﺎﺑﻠو  EAP2ﻧﯾز ﺻرﻓﺎ ﺟﮭت ﺗﻘﺳﯾم وﻟﺗﺎژ ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﮫ ﻓﺎز )  (380 /220vﺑﯾن رﮐﺗﯾﻔﺎﯾرھﺎ
طراﺣﯽ و ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
· اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف )(Low Voltage Room
اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف )اﺗﺎق ﺗوزﯾﻊ( ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﻣﺣل در ﻣﺳﯾر ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﭘس از اﺗﺎﻗﮭﺎی
ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ از ﻧﺎﻣش ﭘﯾداﺳت ﺟﮭت ﺗﻘﺳﯾم ﺑرق ﺳﮫ ﻓﺎز ﺧروﺟﯽ از
ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ ) (380vﺑﯾن ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ھﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن طراﺣﯽ ﮔردﯾده اﺳت.
اﯾن اﺗﺎق ﺷﺎﻣل ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل و اﺿطراری ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ) (M1,M2,…,M5و
) (EM3,EM4,EM5و ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ) (CB1,CB2,…,CB5و ﻧﯾز
ﺗﺎﺑﻠو ﺑرق روﺷﻧﺎﯾﯽ ﭘروژﮐﺗورھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم  PCPﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھرﯾﮏ از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل و اﺿطراری ﺧود از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ورودی و ﺧروﺟﯽ )Incoming
و  (Outgoingﺟﮭت درﯾﺎﻓت و ﺗوزﯾﻊ ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾده اﻧد.
در اﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﻧﯾز از ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﺗوﺳط ﺟﮭت ﻗطﻊ و وﺻل ﺟرﯾﺎن ﺑرق ورودی و
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.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل )ﺑﮫ ﻏﯾراز (M1از دو ﭘورت ورودی ) (Incomingﺑﮫ ﻋﻧوان ورودﯾﮭﺎی
اﺻﻠﯽ و ﻓرﻋﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ھرﯾﮏ از ﭘورﺗﮭﺎی ورودی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل ﺑﮫ ﺧروﺟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ
)ﺳﯾم ﭘﯾﭻ ﺛﺎﻧوﯾﮫ( ﻣﺗﺻل ﺑوده و ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل درﺟﮫ ﺣرارت
ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ )ﺗﺎﺑﻠو  (EAP1واﻗﻊ در اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی در ارﺗﺑﺎط )اﯾﻧﺗرﻻک( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﻧﯾز ذﮐر ﮔردﯾد در ﺻورت اﻓزاﯾش درﺟﮫ ﺣرارت ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل
ﻓرﻣﺎن از طرف ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل در ﺣﺎﻟت ﻗطﻊ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎر را از ﻣدار ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺣداﮐﺛر ﻣﯾزان ﺟرﯾﺎن ﻗﺎﺑل ﻋﺑور از ﮐﻠﯾد ھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﭘورﺗﮭﺎی  Incomingﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل
و اﺿطراری ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب  1600Aو  800Aو در ﻣورد ﭘورﺗﮭﺎی  Outgoingاﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﻣﯾزان ﻣﺻرف ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن از  40Aﺗﺎ  1000Aﻣﺗﻐﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﺗوﺳط ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻋﻼم وﺿﻌﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد روﺷن و ﺧﺎﻣوش ﺑودن ﮐﻠﯾد ،ﻗطﻊ
ﻣدار ﻗدرت ) (Tripو ھﻣﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾت ﻗرارﮔرﻓﺗن ﺳوﺋﯾﭻ ھﺎ در ﺣﺎﻟت دﺳﺗﯽ و اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ را از
طرﯾق ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ  BMSدارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل ) (M1,M2,…,M5از طرﯾق ﭘورﺗﮭﺎی ورودی ﻓرﻋﯽ و ﯾﮑﯽ از ﭘورﺗﮭﺎی
ﺧروﺟﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﺻل )ﮐوﭘل( ﮔردﯾده اﻧد.
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ﻋﻣل ﮐوﭘﻠﯾﻧﮓ ﺑﺎ اﺗﺻﺎل ﮐﻠﯾد ھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﺗوﺳط ﭘورﺗﮭﺎی  Incomingو Outgonig
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ ﯾﺎ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
در ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﯾر ﭘورﺗﮭﺎی ﺧروﺟﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت اﺻﻠﯽ )واﻗﻊ در اﺗﺎق
دﯾزل ژﻧراﺗور( و ﻓرﻋﯽ ) ﭘﺳت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ( و ﻧﯾز ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﭘورﺗﮭﺎی ﺧروﺟﯽ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت اﺿطراری ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘﺳت ھﺎ و ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اﺿطراری ﻓرﻋﯽ در
ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺗﺻل ﮔردﯾده اﻧد.
در اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف ﺗﻌدادی ﺗﺎﺑﻠو ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎزﻧﯽ )ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل( ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن
ﺗوان راﮐﺗﯾو ﻣﺻرﻓﯽ ﺗوﺳط ﺑﺎرھﺎی اھﻣﯽ -ﺳﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻟﮑﺗروﻣوﺗورھﺎ ،ﺗراﻧﺳﮭﺎی وﻟﺗﺎژ و ﺟرﯾﺎن
و ....در ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
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
ﻣدار دارﻧد.
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.
از دﻻﯾل اﺗﺻﺎل ﻣﺗواﻟﯽ )ﮐوﭘﻠﯾﻧﮓ( ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ،اﻓزوده ﺷدن ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ
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.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﻣراﺣل ) (Stageورود و ﺧروج ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺧﺎزﻧﯽ در ﻣدار از طرﯾق ﯾﮑﺳری
ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﻣوﺟود درون ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﻗﺎﺑل اﻋﻼم ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ  BMSﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
·

اﺗﺎق دﯾزل ژﻧراﺗور ) (Diesel Generator Room
اﺗﺎق دﯾزل ژﻧراﺗور ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮑﻣل اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن ﺑرق ﺳﮫ ﻓﺎز )(380v
ﻣﺻرﻓﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن در ھﻧﮕﺎم ﺑروز ﺷراﯾط اﺿطراری )ﻗطﻊ ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﺷﮭر( در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
اﯾن اﺗﺎق ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﭘﻧﺞ ژﻧراﺗور ﺑﺎ ﻣوﺗور دﯾزﻟﯽ )ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن ﺑرق در ﺷراﯾط اﺿطراری( و ﻧﯾز
ﭘﻧﺞ ﺗﺎﺑﻠو ﻗدرت ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ) ATS1,2,3,4,5ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺟﻣوﻋﮫ دﯾزل
ژﻧراﺗورھﺎ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھرﯾﮏ از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی  ATSﻗﺎﺑﻠﯾت اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾزل ژﻧراﺗور ،ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو ﻗدرت ﻧرﻣﺎل و ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو
ﻗدرت اﺿطراری واﻗﻊ در اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف را دارد.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی  ATSدارای دو ﭘورت ورودی ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﺟرﯾﺎن ﺑرق دﯾزل ژﻧراﺗور و ﺟرﯾﺎن ﺑرق
ﺷﮭر )از طرﯾق اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﭘورﺗﮭﺎی ﺧروﺟﯽ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل( و ھﻣﭼﻧﯾن دارای ﯾﮏ ﭘورت
ﺧروﺟﯽ ﺟﮭت ﺗﻐذﯾﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت اﺿطراری اﺻﻠﯽ ) (EM3,EM4,EM5و ﻓرﻋﯽ )از طرﯾق
اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﭘورﺗﮭﺎی ورودی آﻧﮭﺎ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در اﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ دو ﮐﻠﯾد ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﺗوﺳط در ﻣﺳﯾر ﭘورﺗﮭﺎی ورودی ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻗطﻊ و وﺻل
ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﭘورﺗﮭﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻗطﻊ ﻣدار در ﺻورت وﻗوع اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه ﯾﺎ اﻓت ﺟرﯾﺎن در ﺷﺑﮑﮫ در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی  ATSھﻣﭼﻧﯾن دارای ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺟﮭت ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ ﭘورﺗﮭﺎی ورودی و ﺧروﺟﯽ و
ﻋﻣﻠﮑرد دﯾزل ژﻧراﺗورھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ اﻧدازه ﮔﯾری وﻟﺗﺎژ وﻓرﮐﺎﻧس ﺑرق ﭘورﺗﮭﺎی ورودی
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.
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺗﺎﺑﻠوھﺎی  ATSاز طرﯾق ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ورودی وﺧروﺟﯽ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده ﺑر روی
ﺑردھﺎی داﺧﻠﯽ ﺧود ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓت وﺿﻌﯾت ﻋﻣﻠﮑرد دﯾزل ژﻧراﺗورھﺎ و اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و ﻧﯾز
اﻋﻼم وﺿﻌﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳوﺋﯾﭻ از ﺑرق ﺷﮭر ﺑﮫ ژﻧراﺗورھﺎ و ﺑﺎﻟﻌﮑس ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ  BMSﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺎدر ﺑﮫ ارﺳﺎل ﺗﻣﺎﻣﯽ وﺿﻌﯾﺗﮭﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ و ﭘوﯾﻧﺗﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﺧود ﺑر روی
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری )ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺑﮑﮫ  (BMSاز طرﯾق ﭘروﺗﮑﻠﮭﺎ و ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی ﺷﺑﮑﮫ ﻓﯾﺑر ﻧوری ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد.
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ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻓرﻋﯽ
ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻓرﻋﯽ ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت و ﭘﺳت ھﺎی ﺑرق
ﻣﺣﻠﯽ ﻣوﺟود در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺟﮭت ﺗﻘﺳﯾم و ﺗوزﯾﻊ ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﺑﯾن ﻣﺻرف
ﮐﻧﻧده ھﺎ طراﺣﯽ ،ﻧﺻب و راه اﻧدازی ﮔردﯾده اﻧد.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت و ﭘﺳت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻓرﻋﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم )ﺑﺎ
واﺳطﮫ( ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل و اﺿطراری واﻗﻊ در اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف ﻣﺗﺻل ﮔردﯾده و
ﺑرق ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود را از اﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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
 BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣورد ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﮐﮫ اﻣﯾد اﺳت ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
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.
ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻻﻣﭘﮭﺎ و ﭼراﻏﮭﺎی دﯾواری و ﺳﻘﻔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺗﮫ در
ﺑﺧﺷﮭﺎی اداری و ﻏﯾر اداری ﻣﺎﻧﻧد دﻓﺎﺗر ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻧدان ،ﺗﺎﻻرھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﺗﺎﻻرھﺎی ھﻣﺎﯾش ،
ﻣﺧﺎزن ﮐﺗﺎب ،راھروھﺎ ،راه ﭘﻠﮫ ھﺎ ،ﺳروﯾﺳﮭﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ  ،آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ،رﺳﺗوران  ،ﻣوﺗورﺧﺎﻧﮫ
ﻣرﮐزی ،اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺑرق و  ....ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻧﯾز ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻻﻣﭘﮭﺎ 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.
ﺗﻐذﯾﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ )و ﺑرﺧﯽ ﺧطوط ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺎﻧﻧد
ﭘﺎرﮐﯾﻧﮕﮭﺎ و ﺑرﺧﯽ ﭼراﻏﮭﺎی ﻣﺣوطﮫ( ﺗوﺳط ﯾﮑﺳری ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل و اﺿطراری اﯾﺳﺗﺎده
)واﻗﻊ در اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺑرق روﺷﻧﺎﯾﯽ( و ﻧﯾز ﺗﺎﺑﻠوھﺎی دﯾواری ﻣﺣﻠﯽ ) (Localواﻗﻊ در راھروھﺎ،
ﻓﺿﺎھﺎی اداری ،ﺗﺎﻻرھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ...ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﮕردد.
ﺗﻐذﯾﮫ اﮐﺛر ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن )ﺑﮫ ﻏﯾر از ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ و ﺑرﺧﯽ ﭼراﻏﮭﺎی ﻣﺣوطﮫ( ﻧﯾز
ﺗوﺳط ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل و اﺿطراری ﻣﺣﻠﯽ ) (Localواﻗﻊ در ﻣﺣوطﮫ ﻋﺑور و ﻣرور اﻓراد،
ﻓﺿﺎی ﺳﺑز اطراف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﺗﺎﺑﻠو ) PCPﻣﺧﺗص ﭘروژﮐﺗورھﺎی ﻧﻣﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن( واﻗﻊ در اﺗﺎق
ﺑرق ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
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
ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ ،ﺗﺟﮭﯾزات ﺷﺑﮑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری و ﻧﯾز ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮐﻧﺗرل و ﺗﺟﮭﯾزات ﺷﺑﮑﮫ BMS
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
ﺗوان از ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎی دو و ﺳﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ ،ﮐﻠﯾد ھﺎی  ،Start/Stopﮐﻧﺗﺎﮐﺗورھﺎ ،رﻟﮫ ھﺎی ﺿرﺑﮫ ای،
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.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق ﻓﺎﻗد ﺳوﺋﯾﭻ ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن روﺷﻧﺎﯾﯽ اﺗﺎﻗﮭﺎ و دﻓﺎﺗر ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻧدان و ﻧﯾز ﺗﺎﻣﯾن ﺑرق
ﭘرﯾزھﺎی ﻣوﺟود و ...طراﺣﯽ ﮔردﯾده و ﻗطﻊ و وﺻل ﺟرﯾﺎن ﺑرق در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺗوﺳط ﻓﯾوزھﺎی
ﻣﯾﻧﯾﺎﺗوری داﺧل ﺗﺎﺑﻠو ﯾﺎ از طرﯾق ﮐﻠﯾد ھﺎی ﺗﮏ ﭘل و دوﭘل ﻣوﺟود در اﺗﺎﻗﮭﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق دارای ﺳوﺋﯾﭻ ﻧﯾز ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺎﻣﯾن روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻓﺿﺎھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﻻرھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ،
ﺗﺎﻻرھﺎی ھﻣﺎﯾش ،ﻣﺧﺎزن ﮐﺗﺎب ،راھروھﺎ ،راه ﭘﻠﮫ ھﺎ ،ﭼراﻏﮭﺎی ﻣﺣوطﮫ و ﻓﺿﺎی ﺳﺑز،
ﭘروژﮐﺗورھﺎی ﻧﻣﺎ و ...ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻗطﻊ و وﺻل ﺟرﯾﺎن ﺑرق در آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط
ﻓﯾوزھﺎی ﻣﯾﻧﯾﺎﺗوری ،ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎی دو و ﺳﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ ،ﮐﻠﯾدھﺎی  Start/Stopو رﻟﮫ ھﺎی ﺿرﺑﮫ ای
اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود.
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·

در ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق دارای ﺳوﺋﯾﭻ  ،ﻗطﻊ و وﺻل ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ از طرﯾق اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن روﺷن ﯾﺎ
ﺧﺎﻣوش ﺑﮫ ﮐﻧﺗﺎﮐﺗورھﺎ ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ )ﺑﺎ ﻗراردادن ﺳوﺋﯾﭻ ﺳﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ در ﺣﺎﻟت  HANDو
اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﯾدھﺎی  Start/Stopﯾﺎ رﻟﮫ ھﺎی ﺿرﺑﮫ ای( و اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ) ﺑﺎ ﻗرار دادن ﺳوﺋﯾﭻ ﺳﮫ
وﺿﻌﯾﺗﯽ در ﺣﺎﻟت  AUTOو ﻓرﻣﺎن از طرف ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﯾﺎ اﺗﺻﺎل
ﻣدار ﺑﮫ ﻓﺗوﺳل( ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣدارھﺎی ﺑرق ﺗﺎﺑﻠوھﺎی روﺷﻧﺎﯾﯽ دارای ﺳوﺋﯾﭻ ﺧود ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ  Type Aو  Type Bطﺑﻘﮫ ﺑﻧدی
ﻣﯽ ﺷوﻧد.
در ﻣدارھﺎی ﻧوع  Aﺑﮫ ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت آﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺳوﺋﯾﭻ ﺳﮫ
وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺟﮭت روﺷن وﺧﺎﻣوش ﮐردن ﺧط در ﺣﺎﻟت دﺳﺗﯽ ) ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﯾد ھﺎی (Start/Stop
و اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت و از اﯾﻧرو ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن روﺷن ﯾﺎ ﺧﺎﻣوش ﺑﮫ ﮐﻧﺗﺎﮐﺗورھﺎ
ﺧطوط اﺻﻠﯽ و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﺟﺎ ﻗطﻊ و وﺻل ﻣﯽ ﮔردﻧد.
در ﻣدارھﺎی ﻧوع  Bﺑﮫ ھرﯾﮏ از اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت ﺧطوط اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺳوﺋﯾﭻ ﺳﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺟﮭت ﻗطﻊ و
وﺻل ﺟرﯾﺎن ﺑرق اﻧﺷﻌﺎب ﻣورد ﻧظر ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ ﯾﺎ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ و ھم ﭼﻧﯾن ﯾﮏ رﻟﮫ ﺿرﺑﮫ ای
ﺟﮭت ﻗطﻊ و وﺻل ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺳوﺋﯾﭻ ﺳﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ )در ھر دو ﺣﺎﻟت دﺳﺗﯽ
و اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ( اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت.
در اﯾن ﻧوع ﻣدارھﺎ ﻓرﻣﺎن ﻗطﻊ و وﺻل از ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل )ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﺑﻧدی( ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ
اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﺟﺎ اﻋﻣﺎل ﮔردﯾده و ﮐﺎرﺑر ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ روﺷن ﯾﺎ ﺧﺎﻣوش
ﮐردن ھرﯾﮏ از اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت ﺧﺎرج از ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از رﻟﮫ
ھﺎی ﺿرﺑﮫ ای اﯾن ﻋﻣل را ﺑﮫ دﻟﺧواه اﻧﺟﺎم دھد.
ﻣدارھﺎی ﻧوع  Bاز دﯾدﮔﺎه ﮐﻠﯽ ﺟﮭت ﺗﻐﯾﯾر ﭘﺗرن ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﻟﺧواه ﮐﺎرﺑر طراﺣﯽ ﮔردﯾده
و ﻋﻣدﺗﺎ در ﺗﺎﻻرھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﺗﺎﻻرھﺎی ھﻣﺎﯾش و ﻣﺧﺎزن ﺑﺳﺗﮫ ﮐﺗﺎب ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
در ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل و اﺿطراری ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﺟﮭت اﺗﺻﺎل ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی
ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور درﯾﺎﻓت وﺿﻌﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎ در ھر ﯾﮏ از ﺣﺎﻻت دﺳﺗﯽ و
اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ،وﺿﻌﯾت روﺷن ﯾﺎ ﺧﺎﻣوش ﺑودن ﮐﻧﺗﺎﮐﺗورھﺎ و ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن ﺗوﺳط ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل ﺗﻌﺑﯾﮫ
ﮔردﯾده اﻧد.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻧرﻣﺎل و اﺿطراری ﺑﺎ ﻗرار دادن ﺳوﺋﯾﭻ ﺳﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ در
ﺣﺎﻟت ﺧﺎﻣوش ) (Offﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﮐﻠﯾدھﺎی  Start/Stopﯾﺎ رﻟﮫ ھﺎی ﺿرﺑﮫ ای اﻗدام ﻧﻣود.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ھوارﺳﺎن
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺧش اول ﻣﻘﺎﻟﮫ ذﮐر ﮔردﯾد در اﺗﺎﻗﮭﺎی ھوارﺳﺎن ﺷﺎﻣل دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ھواﺳﺎز ،ﺗﻌدادی
ﺗﺎﺑﻠو ﺑرق ﻗدرت ﻧرﻣﺎل و اﺿطراری ﻧﯾز ﺟﮭت ﺗﻐذﯾﮫ ﻓن ھﺎی دﻣﻧده و ﻣﮑﻧده ﺳﺎﻧﺗر ﯾﻔﯾوژ ) ﻓن ھﺎی
ھوای رﻓت وﺑرﮔﺷت ( ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ھوارﺳﺎن ﺗﻌﺑﯾﮫ ﮔردﯾده اﻧد .
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣداری اﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣدار داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺑﻠو ھﺎی ﺑرق ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑوده و ھر
ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎی ﺳﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺟﮭت روﺷن وﺧﺎﻣوش ﮐردن ﻓن ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ )ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﯾد ھﺎی ) (start/stopﯾﺎ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ )ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن از ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل  ( BMSﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
.
ﺗﻌداد ﻓن ھﺎی دﻣﻧده و ﻣﮑﻧده ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در دﺳﺗﮕﺎ ھﮭﺎی ھوارﺳﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان
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
ﺑرﮔﺷت ﯾﺎ دو ﻋدد ﻓن ھوای رﻓت و دو ﻋدد ﻓن ھوای ﺑرﮔﺷت وﯾﺎ ﯾﮏ ﻋدد ﻓن در ﻣﺳﯾر ھوای رﻓت
وﯾﮏ ﻋدد ﻓن در ﻣﺳﯾر ھوای ﺑرﮔﺷت ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد .
در ﺗﺎﺑﻠو ھﺎی ﻗدرت ھوارﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻓن ھﺎی ھوای رﻓت و ﺑرﮔﺷت )ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﯾﺎ
دوﻋدد ﻓن ( ﯾﮏ ﻋدد ﺳوﺋﯾﭻ ﺳﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ و ﺑﮫ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻓن ھﺎ ﻧﯾز ﮐﻠﯾد ھﺎی ) (start/stopﺟداﮔﺎﻧﮫ
اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت .
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
ھرﯾﮏ از ﻓن ھﺎ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﯾدھﺎی ) (start/stopﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﻣﺳﺗﻘل از ﯾﮑدﯾﮕر
روﺷن و ﺧﺎﻣوش ﻧﻣود .
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ھم ﭼﻧﯾن ﻣدار ﻓرﻣﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻓن ھﺎی ھوای رﻓت ﺗﻣﺎﻣﯽ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ھوارﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اﻋﻼم
ﺣرﯾق ،ﺗرﻣوﺳﺗﺎﺗﮭﺎی ﺿد اﻧﺟﻣﺎد و ﮐﻠﯾدھﺎی ﺗﺷﺧﯾص دھﻧده دود اﯾﻧﺗرﻻک ﺑوده و در ﺻورت ﺑروز
ھر ﮔوﻧﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﺎﻧﻧد آﺗش ﺳوزی ﯾﺎ ﺑروز ﯾﺦ زدﮔﯽ ﺑرای ﮐوﯾل ﮔرﻣﺎﯾش ﻓن ھﺎی ھوای رﻓت ﺑﮫ
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
ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور درﯾﺎﻓت وﺿﻌﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎ در ھر ﯾﮏ از ﺣﺎﻻت دﺳﺗﯽ و
اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ،وﺿﻌﯾت روﺷن وﺧﺎﻣوش ﺑودن ﮐﻧﺗﺎﮐﺗورھﺎ ،وﺿﻌﯾت ﺧطﺎ )  (Tripو ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن
ﺗوﺳط ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق اﮔزوز ﻓن ھﺎ و ﺳﺎﭘﻼی ﻓن ھﺎ
در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ﻋﻼوه ﺑر دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ھوارﺳﺎن ﺗﻌدادی اﮔزوز ﻓن ) Exhaust
 (Fanﺟﮭت ﺗﺧﻠﯾﮫ ھوای ﻣﺧﺎزن ﺑﺳﺗﮫ ﮐﺗﺎب در ھﻧﮕﺎم آﺗش ﺳوزی و اﯾﺟﺎد دود و ﻧﯾز ﺗﻌدادی
ﺳﺎﭘﻼی ﻓن ) (Supply Fanﺟﮭت ﭘﺎﮐﺳﺎزی ھوا در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻋﺑور و ﻣرور اﻓراد ﻣﺎﻧﻧد راه ﭘﻠﮫ ھﺎ
و راھروھﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﻧﻧده اﯾن ﻓن ھﺎ ھﻣﺎن ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق ﻧرﻣﺎل و اﺿطراری واﻗﻊ در اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺑرق
روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑوده و ﺷﺎﻣل ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎی ﺳﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ و ﮐﻠﯾد ھﺎی  start/stopﺟﮭت روﺷن و
ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﻓن ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ و اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣدار ﻓرﻣﺎن اﮔزوز ﻓن ھﺎ و ﺳﺎﭘﻼی ﻓن ھﺎ ھﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣداری ﻧوع  Aﻣﺧﺻوص ﺗﺎﺑﻠوھﺎی
روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ اﯾن ﻓن ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی اﻋﻼم ﺣرﯾق ) (Fireﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده
در ﻣﺧﺎزن ﮐﺗﺎب ﻧﯾز در ارﺗﺑﺎط )اﯾﻧﺗرﻻک( ﺑوده و در ھﻧﮕﺎم وﻗوع آﺗش ﺳوزی در ﺻورت ﻗرار
ﮔرﻓﺗن ﺳوﺋﯾﭻ ﺳﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ در ﺣﺎﻟت اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن از طرف ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ
ﺻورت ﺳﺧت اﻓزاری روﺷن و ﭘس از اطﻔﺎی ﺣرﯾق ﻣﺟددا ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﮔردﻧد.
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 ﺣﺎﻻت دﺳﺗﯽ و
اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ،وﺿﻌﯾت روﺷن وﺧﺎﻣوش ﺑودن ﮐﻧﺗﺎﮐﺗورھﺎ ،وﺿﻌﯾت ﺧطﺎ )  (Tripو ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن
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
در آوردن آب ﺳرد و ﮔرم در داﺧل ﮐوﯾﻠﮭﺎی ﮔرﻣﺎﯾش و ﺳرﻣﺎﯾش ھوارﺳﺎﻧﮭﺎ ،ﻣﺑدﻟﮭﺎی ﺣرارﺗﯽ،
دﯾﮕﮭﺎی آب داغ ،ﭼﯾﻠرھﺎ و  ...ﺗﻌﺑﯾﮫ ﮔردﯾده اﺳت.
ﺑرق ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﮭت ﺗﻐذﯾﮫ اﯾن ﭘﻣﭘﮭﺎ از طرﯾق ﯾﮑﺳری ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﻧرﻣﺎل و اﺿطراری ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮭﺎی  MCCو  EMCCﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﮕردد.
در اﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق ﺧطوط روﺷﻧﺎﯾﯽ و دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ھوارﺳﺎن ،ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎی ﺳﮫ
وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺟﮭت روﺷن و ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﭘﻣﭘﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ )ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﯾد ھﺎی
 (start/stopو اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ )ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن از ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل( در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣدار ﻓرﻣﺎن اﯾن ﭘﻣﭘﮭﺎ ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﻧد ﻣدارھﺎی ﻧوع  Aﻣﺧﺻوص ﺗﺎﺑﻠوھﺎی روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑوده و در
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق ﻗدرت آﻧﮭﺎ ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﺟﮭت اﺗﺻﺎل ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور درﯾﺎﻓت
وﺿﻌﯾت ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎ ،وﺿﻌﯾت روﺷن وﺧﺎﻣوش ﺑودن ﮐﻧﺗﺎﮐﺗورھﺎ ،وﺿﻌﯾت ﺧطﺎ )  (Tripو ﻧﯾز اﻋﻣﺎل
ﻓرﻣﺎن ﺗوﺳط ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل ﺗﻌﺑﯾﮫ ﮔردﯾده اﺳت.
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ﻧﺣوه اﺗﺻﺎل ﺷﺑﮑﮫ  BMSﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران
در ﺷﺑﮑﮫ  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ﺑﮫ ھرﯾﮏ از ﺑﺧﺷﮭﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓرﻋﯽ ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ،
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺣﻠﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺟﮭت اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﻗدرت و ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﻧﮭﺎ
اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت.
وظﯾﻔﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ در درﺟﮫ اول ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﺗﺟﮭﯾزات ﻗدرت و در ﺻورت ﻟزوم اﻋﻣﺎل ﻓراﻣﯾن
ﮐﻧﺗرﻟﯽ و در ﻣراﺣل ﺑﻌد ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣرﮐزی ﺷﺑﮑﮫ  BMSﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺳﺎل اطﻼﻋﺎت
ﺳﯾﺳﺗم و درﯾﺎﻓت ﻓراﻣﯾن ﮐﻧﺗرﻟﯽ از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎ ﺟﮭت اﻋﻣﺎل ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﺑرق -ﻗدرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ھوارﺳﺎن از دو ﺑﺧش
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
ﮐﻧﺗرﻟﯽ راﺑط ﺑﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮐﻧﺗرل و ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق– ﻗدرت و ﻧرم اﻓزار آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ
ﺟﮭت ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ داده ھﺎ و اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﻗدرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﺗﺟﮭﯾزات ﺳﺧت اﻓزاری ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﺗﻔﺎوت ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل
دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ھوارﺳﺎن ﻧداﺷﺗﮫ و اﺗﺻﺎل اﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣرﮐزی ﺷﺑﮑﮫ  BMSﻧﯾز ﺗوﺳط ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی
ﺷﺑﮑﮫ ﻟون ) (Lonو ﻓﯾﺑرﻧوری و ﯾﮑﺳری ﺗﺟﮭﯾزات ﺷﺑﮑﮫ ﺻورت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻧرم اﻓزار ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل ﻧﯾز در ﺑﺧﺷﮭﺎی اﺻﻠﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﺟﮭت ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ وﺿﻌﯾﺗﮭﺎی ﮐﺎرﮐرد
ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﻗدرت و اﻋﻼم آﻻرم ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ وﺿﻌﯾﺗﮭﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ و در ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻓرﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑر ﻣوارد ﻓوق
ﺟﮭت اﻋﻣﺎل ﻓراﻣﯾن ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق طراﺣﯽ ﮔردﯾده اﺳت.
در اداﻣﮫ و ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ و ﺗﺷرﯾﺢ ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران
ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.
 -1ﺑﺧﺷﮭﺎی اﺻﻠﯽ
 -1-1ﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ ،اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی  ،اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور
در ﺷﺑﮑﮫ  BMSﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﻗدرت ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺗﮫ در ﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ ،اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر
ﻗوی و اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﻧﺎم  ECP01Mاﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت.
ﻋﻣده ﺗﺟﮭﯾزات ﺳﺧت اﻓزاری ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺗﮫ در اﯾن ﺗﺎﺑﻠو ھﻣﺎن ﺗﺟﮭﯾزات ﻣوﺟود درون ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮐﻧﺗرل
دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ھوارﺳﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎی ﯾﮑﺳﺎن ﺑوده و ﺗﻔﺎوت آﻧﮭﺎ در وﺟود ﻣﺑدل وﻟﺗﺎژ  ، 110Vdc /24 Vdcرﻟﮫ
ھﺎی  110Vdcو ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾﭼﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋدم ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻣﺎژوﻟﮭﺎی ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل و آﻧﺎﻟوگ در ﺗﺎﺑﻠو
 ECP01Mﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل  ECP01Mﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ ﭘوﯾﻧﺗﮭﺎی ورودی آﻧﺎﻟوگ و دﯾﺟﯾﺗﺎل طراﺣﯽ ﮔردﯾده
اﺳت و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻓرﻣﺎن ﮐﻧﺗرﻟﯽ از طرف اﯾن ﺗﺎﺑﻠو ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﺑرق -ﻗدرت اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
در آن ﺗﻧﮭﺎ از ﻣﺎژوﻟﮭﺎی ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل وآﻧﺎﻟوگ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
در اﯾن ﺗﺎﺑﻠو ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮐﻧﺗرل دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ھوارﺳﺎن ،ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﮐﻧﺗرﻟر و ﭘﻧل  MMIاز طرﯾق
ﭘورت  RS232و ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﮐﻧﺗرﻟر و ﻣﺎژوﻟﮭﺎی ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل و آﻧﺎﻟوگ از طرﯾق ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ،
ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی ﺷﺑﮑﮫ و ﭘروﺗﮑل ارﺗﺑﺎطﯽ ﻟون ) (Lonﺻورت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن وﻟﺗﺎژ  110Vdcﺗوﺳط رﮐﺗﯾﻔﺎﯾرھﺎ ،از ﯾﮏ ﻣﺑدل وﻟﺗﺎژ  110Vdc /24 Vdcﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺗوﻟﯾد وﻟﺗﺎژ و ﺟرﯾﺎن ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﮭت راه اﻧدازی و آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﺗرﻟر ،ﻣﺎژوﻟﮭﺎی  DIو  AIو
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
ﺷﺑﮑﮫ  BMSﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
2
ارﺗﺑﺎط ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق– ﻗدرت و ﺳﻧﺳورھﺎی اﺗﺎﻗﯽ دﻣﺎ از طرﯾق ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی  2×1/5 mmﺷﯾﻠددار
ﺑرﻗرار ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎﺑﻠﮭﺎ از ﯾﮏ طرف ﺑﮫ ﺳﻧﺳورھﺎی اﺗﺎﻗﯽ و ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده در ﺗﺎﺑﻠوھﺎی
ﻗدرت و از طرف دﯾﮕر ﺗوﺳط ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾﭼﯽ ﺑﮫ ﻣﺎژوﻟﮭﺎی ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل و آﻧﺎﻟوگ ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
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.
در ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ورود ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﯾﯽ )ﻧﺎﺷﯽ از وﻟﺗﺎژ و ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﻻی ﻣدارھﺎی
ﻓﺷﺎرﻗوی( ﺑﮫ دورن ﻣﺎژوﻟﮭﺎی ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗوﺳط ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻓﺷﺎرﻗوی ) Incomingو
 (Outgoingاز رﻟﮫ ھﺎی  110Vdcدر ﻣﺳﯾر اﺗﺻﺎل ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾﭼﯽ ﺑﮫ ﻣﺎژوﻟﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﭘوﯾﻧﺗﮭﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻓﺷﺎرﻗوی ﺑﺎﻋث ﻗطﻊ و وﺻل ﺗﻐذﯾﮫ رﻟﮫ ھﺎی
 110Vdcو در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﺗﯾﻐﮫ ھﺎی ﻧرﻣﺎل ﺑﺎز )ﯾﺎ ﻧرﻣﺎل ﺑﺳﺗﮫ( و اﻋﻣﺎل ﭘوﯾﻧﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻣﺎژوﻟﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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ﻧرم اﻓزار ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧﺗرﻟر ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ﺗﺎﺑﻠو  ECP01Mھﻣﺎن ﻧرم اﻓزار  Careﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ذﮐر ﺷده ﺑرای ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ھوارﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﺑﻠو ﮐﻧﺗرل  ECP01Mﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ ﻣﻘﺎدﯾر و وﺿﻌﯾﺗﮭﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از
ﺳﻧﺳورھﺎ و ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق -ﻗدرت طراﺣﯽ ﮔردﯾده اﺳت ،در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺑرای ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرﻟﯽ آن ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ ) (Control Loopﺟﮭت اﻋﻣﺎل ﻓرﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت ﭘس از ﭘردازش داده ھﺎی
درﯾﺎﻓﺗﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت و اﺳﺗراﺗژی ﮐﻧﺗرل ﺻرﻓﺎ ﺟﮭت ﭘردازش داده ھﺎ و اﻋﻼم آﻻرم ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ
ﻣﻘﺎدﯾر و وﺿﻌﯾﺗﮭﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده اﺳت.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﻧﯾزﻣﯽ ﺗوان ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ھوارﺳﺎن،
وﺿﻌﯾت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘوﯾﻧﺗﮭﺎ و داده ھﺎ را از طرﯾق ﭘﻧل  MMIﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ  Careاز ﺣﺎﻟت اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ) (Autoﺑﮫ
ﺣﺎﻟت دﺳﺗﯽ ) (Manualﺗﻐﯾﯾر داده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻣﻘﺎدﯾر دﻟﺧواه ﺑرای ﮐﻧﺗرﻟر اﻗدام ﻧﻣود.
ﭘوﯾﻧﺗﮭﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ ﮐﻧﺗرﻟر از ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در در ﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ ،اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎر ﻗوی و اﺗﺎﻗﮭﺎی
ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد:
 -1اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور
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.
ﮐﻧﺗرﻟر ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﯾن ﻣﻘﺎدﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ورودﯾﮭﺎی آﻧﺎﻟوگ و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺗﻧظﯾم ) ،(Setpointدر
ﺻورت ﺧروج ﻣﻘﺎدﯾر از ﻣﺣدوده ﻣﺟﺎز آﻻرم ھﺎی ﻻزم ﺟﮭت اﻋﻼم وﺿﻌﯾت اﺿطراری را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش در ﻣﯽ
آورد.
ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﮐﻧﺗرﻟر از ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﭘوﯾﻧت ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -2اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎرﻗوی
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.
ﮐﻧﺗرﻟر ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﯾن ﻣﻘدار ﺑﮫ ﻋﻧوان ورودی آﻧﺎﻟوگ و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ آن ﺑﺎ ﻧﻘطﮫ ﺗﻧظﯾم ) ،(Setpointدر ﺻورت
ﺧروج ﻣﻘدار دﻣﺎ از ﻣﺣدوده ﻣﺟﺎز آﻻرم ﻻزم ﺟﮭت اﻋﻼم وﺿﻌﯾت اﺿطراری را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش در ﻣﯽ آورد.
ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل
وﺿﻌﯾﺗﮭﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ ﮐﻧﺗرﻟر از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق -ﻗدرت اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎرﻗوی ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 -1وﺿﻌﯾﺗﮭﺎی اﺧطﺎر ) (Warningو ﺧطﺎ ) (Tripاز ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل درﺟﮫ ﺣرارت
ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ )ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی  Protemدر ﺗﺎﺑﻠو  (EAP1در ھﻧﮕﺎم ﺧروج درﺟﮫ ﺣرارت از
ﻣﺣدوده ﻣﺟﺎز
 -2وﺿﻌﯾت ﻋﻣﻠﮑرد رﮐﺗﯾﻔﺎﯾرھﺎی ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﮫ ﻓﺎز در ﺳوﺋﯾﭻ از ﺣﺎﻟت ﻧرﻣﺎل ﺑﮫ اﺿطراری و
ﺑﺎﻟﻌﮑس )ﺳوﺋﯾﭻ از ﺑرق ﺷﮭر ﺑﮫ ﺑﺎطری و ﺑﺎﻟﻌﮑس(
 -3وﺿﻌﯾت ﻗطﻊ و وﺻل ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ  110Vdcﭘﺎﻧل ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ )دژﻧﮑﺗور( در ھرﯾﮏ از
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی  Incomingو Outgoing
 -4وﺿﻌﯾت اﺧطﺎر ) (Warningاز ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ )دژﻧﮑﺗور( در ﺻورت ﺧروج ﻣﻘدار ﺟرﯾﺎن
ﺧطوط ﺳﮫ ﻓﺎز از ﺣد ﻣﺟﺎز
 -5وﺿﻌﯾت ﺧطﺎ ) (Tripاز ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ )دژﻧﮑﺗور( در ھﻧﮕﺎم وﻗوع اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه و اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر
در ﺷﺑﮑﮫ و ﻗطﻊ ﻣدار ﻗدرت ﺗوﺳط دژﻧﮑﺗور
 -6وﺿﻌﯾت اﺗﺻﺎل ﯾﺎ ﻋدم اﺗﺻﺎل ﺗﯾﻐﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن در ھرﯾﮏ از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی
 Incomingو Outgoing
 -3ﭘﺳت ﭘﺎﺳﺎژ
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.
ﮐﻧﺗرﻟر ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﯾن ﻣﻘدار ﺑﮫ ﻋﻧوان ورودی آﻧﺎﻟوگ و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ آن ﺑﺎ ﻧﻘطﮫ ﺗﻧظﯾم ) ،(Setpointدر ﺻورت
ﺧروج ﻣﻘدار دﻣﺎ از ﻣﺣدوده ﻣﺟﺎز آﻻرم ﻻزم ﺟﮭت اﻋﻼم وﺿﻌﯾت اﺿطراری را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش در ﻣﯽ آورد.
ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل
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وﺿﻌﯾﺗﮭﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ ﮐﻧﺗرﻟر از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرق -ﻗدرت اﺗﺎق ﺑرق ﻓﺷﺎرﻗوی ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 -1وﺿﻌﯾت ﻗطﻊ و وﺻل ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ  110Vdcﭘﺎﻧل ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ )دژﻧﮑﺗور( در ھرﯾﮏ از
ﺗﺎﺑﻠوھﺎی  Buscouplerو Outgoing
 -2وﺿﻌﯾت اﺧطﺎر ) (Warningاز ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ )دژﻧﮑﺗور( در ﺻورت ﺧروج ﻣﻘدار ﺟرﯾﺎن
ﺧطوط ﺳﮫ ﻓﺎز از ﺣد ﻣﺟﺎز
 -3وﺿﻌﯾت ﺧطﺎ ) (Tripاز ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ )دژﻧﮑﺗور( در ھﻧﮕﺎم وﻗوع اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه و اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر
در ﺷﺑﮑﮫ و ﻗطﻊ ﻣدار ﻗدرت ﺗوﺳط دژﻧﮑﺗور
 -4وﺿﻌﯾت اﺗﺻﺎل ﯾﺎ ﻋدم اﺗﺻﺎل ﺗﯾﻐﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن در ھرﯾﮏ از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی
 Incomingو Outgoing
 -5درﯾﺎﻓت ﭘﺎﻟﺳﮭﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﮐﻧﺗورھﺎی ﺗوان اﮐﺗﯾو وراﮐﺗﯾو ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻘﺎدﯾر ﺗوان در
ھرﻟﺣظﮫ
ﻣﮭدی ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺧواه
ﻣدﯾر ﻓﻧﯽ واﺣد BMS
ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻣﺷﺎور اﮐﺳﯾس
www.iransmarthome.com

24
ﺗﻠﻔ

ن  44233598 - 44233620ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻣﺷﺎور اﮐﺳﯾس www.iransmarthome.com

