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 چکیده
در این مقاله، تاثیر استفاده از سیستم کنترل هوشمند موتور خانه در ساختمان ستاد شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه 

درصدي در  44نشان می دهد که صرفه جویی  از اجراي این طرح نتایج بدست آمده. گلستان مورد بررسی قرار گرفته است
 ي زیست محیطی،هاش هزینه هاي سوخت، کاهش انتشار آالینده کاه .حاصل شده است) گاز طبیعی(مصرف سوخت 

، کاهش استهالك اجزاء موتورخانه، حذف به آسایش حرارتی کارکنان، تنظیم نرم افزاري برنامه گرمایشی ساختماندستیابی 
از مزایاي مشاهده شده در  نیاز به تنظیمات دستی توسط نیروي انسانی و عدم دخالت اشتباهات فردي در کنترل موتور خانه

 .نتیجه اجراي این طرح است

 
 موتور خانه -سیستم مدیریت ساختمان -سیستم کنترل هوشمند :واژگان کلیدي

 
 مقدمه

محیط زیست و هزینه هاي سنگین مرتبط با تامین انرژي، همگی مسائلی هستند  منابع انرژي، مساله آلودگیمحدودیت 
بهینه سازي  منابع انرژي به بخش ساختمان، کنترل و% 40در این میان اختصاص . که ذهن دولتها را به خود مشغول ساخته اند

امناسب مصرف انرژي، قیمت پایین فرهنگ و الگوي ن. [١]   انرژي در این بخش را بیش از پیش حائز اهمیت می سازدمصرف 
فناوریهاي قدیمی تاسیسات حرارتی ساختمان، از جمله عواملی هستند که موجب شده حاملهاي انرژي در کشور و بکارگیري 

 BMSسیستم مدیریت ساختمان یا . [٢]برابر متوسط جهانی آن باشد  5تا اند مصرف انرژي کشور در بخش ساختمان 
(Building Management System)  و از طریق اجزاي خود، به سیستمی اطالق می شود که در یک ساختمان نصب شده

سیستم خودکار در ساختمانهاي هوشمند با استفاده از  .می سازدکنترل قسمتهاي مختلف ساختمان را براي کاربر امکان پذیر 
، کنترل دوربین هاي مدار )سیستم کنترل هوشمند موتورخانه(ایش و سرمایش روشنایی ساختمان، کنترل سیستم گرمکنترل 

. همچون آتش سوزي، مصرف انرژي به نحو چشمگیري کاهش می یابدبسته، کنترل درها و کنترل وضعیت هاي اضطراري 
در سیستم مدیریت ساختمان بسیاري از اعمالی که ساکنان به صورت دستی انجام می دهند، توسط سیستم هاي هوشمند 

، کاهش هزینه هاي انرژي، و هزینه نیروي انسانی، کاهش مصارف انرژيجام می گیرد که باعث صرفه جویی در زمان ان
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با بکارگیري انواع حسگرها در داخل و خارج ساختمان می  .کاهش خطاپذیري و افزایش اثربخشی سیستم را به دنبال دارد
یتی را در اختیار داشت و از آنها در جهت رسیدن به شرایط ایده توان بصورت لحظه اي، کنترل تمامی شرایط آسایشی و امن

براي این منظور، نیاز به تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري خاص می باشد که با گرد آوري اطالعات  .آل استفاده کرد
 .[٣-۴]محیطی و انتقال داده ها به سیستم مرکزي، روند کنترل و مدیریت ساختمان اجرا می گردد 

در حال حاضر،  .است )شوفاژخانه( از سیستم هاي کنترل هوشمند ساختمان، سیستم کنترل هوشمند موتورخانه یکی
جهت تنظیم دماي آب مورد نیاز گرمایش و مصرفی ساختمان در موتورخانه از ترموستات هاي معمولی استفاده می شود که 

و بر اساس نقطه تنظیم شده نسبت به خاموش کردن  داشته قابلیت تنظیم توسط متصدي موتور خانه بر روي دماي دلخواه را
در اثر تغییرات هواي بیرون و همچنین از معایب اصلی این ترموستات ها عدم واکنش . دو راه اندازي مشعل ها اقدام می کنن

 .وضعیت عملکردي در ساعات مختلف شبانه روز می باشد
موتور خانه با دماي باال  –مورد نیاز ساختمان کاهش می یابد  که مسلما گرماي –در صورت افزایش دماي هواي محیط 

همچنین در ساختمانهاي اداري . کار می کند و گرماي مورد نیاز وارد ساختمان می شود که عمال بدون استفاده به هدر می رود
ز سیستم هاي کنترل جهت رفع این مشکل، ا. در هنگام شب نیز موتورخانه به فعالیت خود و تولید گرما ادامه می دهد

 .[۵]هوشمند موتور خانه با قابلیت برنامه ریزي ساعتی و هفتگی و همچنین مجهز به حسگر دماي محیط استفاده می شود 
به نحوي تنظیم می کند ) با خاموش یا روشن کردن مشعل ها(دماي محیط خارج ساختمان، دماي آب گرم مورد نیاز را 

در حقیقت با این روش، انرژي گرمایی متناسب با نیاز . که آب گرم مورد نیاز بر اساس شرایط موجود ساختمان تامین شود
به همین خاطر استفاده از سیستم هوشمند موتور خانه . می گردد ساختمان تولید و از هدر رفت گرماي اضافی جلوگیري

 15در ساختمانهاي مسکونی حدود ) بر حسب متر مکعب(ضمن کاهش استهالك تجهیزات، موجب می گردد تا مصرف گاز 
اسبه از آنجائیکه مبالغ قبوض گاز به صورت پلکانی مح. درصد کاهش یابد 45درصد و در ساختمانهاي غیر مسکونی حدود 

 .[۶]درصد کاهش پیدا خواهد کرد  30می شود، لذا مبالغ صرفه جویی ریالی در ساختمانهاي مسکونی حدود 
در این مقاله، تاثیر استفاده از سیستم کنترل هوشمند موتورخانه در ساختمان ستاد شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی 

اي هواي ساختمان را به صورت مطبوع و در محدوده آسایش این سیستم دم. منطقه گلستان مورد بررسی قرار گرفته است
به عالوه، بررسی مصرف گاز طبیعی ساختمان  .کنترل کرده و دماي آب گرم مصرفی را در دماي مناسب تنظیم نموده است

 .درصدي شده است 44ستاد شرکت نشان می دهد که بکارگیري سیستم کنترل هوشمند موتورخانه باعث صرفه جویی 
 

 کارروش 
، تثبیت دما، به )گاز طبیعی(به منظور کاهش مصرف سوخت موتورخانه ساختمان و کاهش هزینه هاي سوخت مصرفی 

همراه ایجاد آسایش حرارتی در داخل ساختمان، تامین و تثبیت دماي مناسب آب گرم مصرفی و کاهش انتشار آالینده هاي 
ش برداري سیستم کنترل هوشمند موتور خانه ستاد شرکت ملی پخنصب و بهره زیست محیطی و گازهاي گلخانه اي، پروژه 

در این طرح، از سیستم کنترل هوشمند موتورخانه به همراه ساعت . به مرحله اجرا در آمدفرآورده هاي نفتی منطقه گلستان 
بررسی . استفرمان هفتگی جهت بهینه سازي مصرف سوخت بدون اعمال تغییرات در شرایط محیطی کارکنان استفاده شده 

براي . میزان مصرف گاز طبیعی پس از پیاده سازي طرح، انجام شد و با میزان مصرف مدت مشابه سال قبل مقایسه گردید


