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  مقدمه -1
در این مطالعات سعی شـده  .می باشددانشکده مجازي دانشگاه اصفهان  زارش موجود مطالعات امکان سنجی تأسیسات الکتریکی پروژهگ

سیستمهاي پیشنهادي نیز ارایه شود. جهت طراحـی تا مقدمات ومراجع مفید براي طراحی به همراه استاندارد هاي معتبر معرفی گردد و 
    ها یـا ن مـوارد مـی توانـد شـامل اسـتانداردایـ .طلاعات پایه براي طراحـی مـی باشـیمتاسیسات الکتریکی هر مجموعه نیازمند دانستن ا

سـاختمان بـا  ه عنوان یـکه نقش مهم این پروژه ببا توجه ب مجموعه اي از نکات طراحی و اجرایی منطبق براصول دقیق مهندسی باشد.
تـا  این طراحی ها باید با حساسـیت بالـاتري صـورت پـذیرد ،اصفهان دراستان (ساختمان کم انرژي) Low Energy Buildingماهیت 

دها و نکات طراحـی بیانگر تخصص و مهارت مهندسین ایرانی باشد. در این گزارش ابتدا اطلاعات پایه مربوط به طراحی به همراه استاندار
  .ذکر گردیده است

  خارجی براي طراحی داخلی و معرفی استانداردهاي معتبر –2
استاندارد ها به طـور مسـتقیم  .مجاز فعالیتها را تعیین می کنند استانداردها نحوه درست انجام کار، معیارهاي درستی نتیجه کار و حدود

    رقابت قرار می گیرند. از اینرو شرکت هاي تجاري برلبه  تیزصولات و خدمات تاثیر می گذارند. برفرهنگ کیفیت و قابلیت اطمینان مح
زنجیره هاي تامین و عرضـه  و تقویت نوآوري عمل می کنند و حلقه اصلی در در واقع استاندارد ها مانند پل ارتباطی میان شکاف دانش 

بدین منظور دراین بخش  .د هاي معتبر در طراحی ها می باشداستفاده از استاندار مشاورجهت طراحی این پروژه پیشنهاد این  .می باشند
  می پردازیم:به بررسی استاندارد ها 

  

  

  :استانداردهاي داخلی -1-2

  سرفصل استاندارد هاي داخلی مفید تدوین شده در ایران عبارتند از: -)1جدول (

  شناخت و بررسی عمومی  –استاندارد تجهیزات قطع و وصل کننده فشارضعیف 
  فیوزها  –استاندارد تجهیزات قطع و وصل کننده فشارضعیف 
  استاندارد فیوزها  –استاندارد تجهیزات قطع و وصل کننده فشارضعیف 
  کنتاکتورها  –استاندارد تجهیزات قطع و وصل کننده فشارضعیف 
  استاندارد کنتاکتورها  –استاندارد تجهیزات قطع و وصل کننده فشارضعیف 
  ها مدار شکن –استاندارد تجهیزات قطع و وصل کننده فشارضعیف 
  ها استاندارد مدار شکن –استاندارد تجهیزات قطع و وصل کننده فشارضعیف 
  کلیدها  –استاندارد تجهیزات قطع و وصل کننده فشارضعیف 
  استاندارد کلیدها –استاندارد تجهیزات قطع و وصل کننده فشارضعیف 
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  سرفصل استاندارد هاي داخلی مفید تدوین شده در ایران عبارتند از: -)1ادامه جدول (

  کننده فشارضعیف هماهنگی تجهیزات قطع و وصل –استاندارد تجهیزات قطع و وصل کننده فشارضعیف 
  معیارها و اصول طراحی  –کیلوولت  33و  20هاي توزیع فشارمتوسط استاندارد معیارهاي طراحی شبکه
  ریزي معیارها و اصول برنامه –کیلوولت  33و  20هاي توزیع فشارمتوسط استاندارد معیارهاي طراحی شبکه
  معیارهاي تعیین بار  –کیلوولت  33و  20هاي توزیع فشارمتوسط استاندارد معیارهاي طراحی شبکه
  معیارهاي طراحی شبکه جدید  –کیلوولت  33و  20هاي توزیع فشارمتوسط استاندارد معیارهاي طراحی شبکه
  هاي مختلف یک طرح گزینه –کیلوولت  33و  20هاي توزیع فشارمتوسط استاندارد معیارهاي طراحی شبکه
  انتخاب گزینه بهینه طرح  –کیلوولت  33و  20هاي توزیع فشارمتوسط استاندارد معیارهاي طراحی شبکه
  هاي نمونه شبکه –کیلوولت  33و  20هاي توزیع فشارمتوسط استاندارد معیارهاي طراحی شبکه

  هاي مسکونی تجاري و صنعتی نامه سیم کشی ساختماناستاندارد و آئین
  شناخت  –هاي مسکونی و تجاري استاندارد سیستم زمین براي ساختمان
  معیارهاي طراحی و مقاومت زمین  –هاي مسکونی و تجاري استاندارد سیستم زمین براي ساختمان
  مشخصات فنی تجهیزات سیستم زمین  –هاي مسکونی و تجاري استاندارد سیستم زمین براي ساختمان
  قاومت زمین گیري مهاي اجرا و اندازهروش –هاي مسکونی و تجاري استاندارد سیستم زمین براي ساختمان
  گزارش فنی  –هاي مسکونی و تجاري استاندارد سیستم زمین براي ساختمان

  شناخت  –استاندارد کلیدهاي ایمنی جریان نشتی زمین 
  مقررات عمومی  –استاندارد کلیدهاي ایمنی جریان نشتی زمین 
  ها و روش آزمون ویژگی –استاندارد کلیدهاي ایمنی جریان نشتی زمین 

  ها طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمان –مبحث سیزدهم 
  کلیات  –مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی 
  مفاهیم و تعاریف کیفیت برق  –مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی 
  منابع و مراجع استانداردهاي کیفیت برق  –مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی 

  تجزیه و تحلیل نتایج وضعیت موجود  –ریکی مشخصات و خصوصیات انرژي الکت
  گیري و معیارهاي انتخاب مشخصات فنی وسایل اندازه –مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی 
  ها حدود مجاز هارمونیک –مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی 
  تغییرات ولتاژ و فرکانس  –مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی 
  فلش و قطعی ولتاژ  –مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی 
  هاي گذرا پایداري و پدیده –مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی 
  زمین کردن  –مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی 
  کیفیت برق تحویلی به انواع مشترکین  –مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی 

  گیري کیفیت برق، بازرسی و اطمینان از کیفیت آن دستورالعمل اندازه –تریکی مشخصات و خصوصیات انرژي الک
  

     پیشنهاد مشاور استفاده از تلفیقی از استانداردهاي مختلـف داخلـی و خـارجی جهـت طراحـی مناسـب ،با توجه به اهمیت پروژه موجود
  ذکر شده است.. استاندارد هاي مرتبط با تاسیسات الکتریکی در جداول زیر می باشد
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  سرفصل استاندارد هاي خارجی -)2جدول (
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  نتیجه گیري -2-2

  استانداردهاي زیر پیشنهاد می گردد. ،تاسیسات الکتریکیهت طراحی بهینه نقشه هاي ج

 دانشکده مجازي:مراجع پیشنهادي براي طراحی قسمت هاي مختلف پروژه  و استاندارد ها

 برآورد بار و اعمال ضرایب همزمانی  هندبوك اشنایدر  –ساختمان  13مبحث  

IEC   (محاسبات کابل و حفاظت و.....) فشارضعیف 

NFPA-BS- سیستم هاي اعلام حریق 

NFC-BS صاعقه گیر 

IEC-BS-IEEE سیستم زمین 

-KNX  -Bacnet  سیستم هاي مدیریت ساختمان 

 (سیستم صوت وآنتن مرکزي و...)جربان ضعیف  ...)…,JBL-TOAبرندهاي محصولات(

IES  سیستم روشنایی 

 -پله برقی -آسانسور کاتالوگ سازندگان-ساختمان  15مبحث 

  

 .به عنوان مرجع براي طراحی مورد استفاده قرارمی گیرد نیز استانداردهاي معرفی شده کتابهاي زیر درکنار

  ساختمانمقررات ملی  13مبحث  -
  ساختمانمقررات ملی  19مبحث  -
  2 و 1جلد  - سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 110نشریه  -
  شوراي مرکزي ایران -ساختمان ها اجراي همبندي در دستورالعمل طرح و -
  شوراي مرکزي ایران -ساختمان ها اجراي همبندي اضافی در دستورالعمل طرح و -
  شوراي مرکزي ایران -ساختمان ها دستورالعمل اجراي سیستم زمین در -
  شوراي مرکزي ایران -مقاومت ویژه خاك اندازه گیري مقاومت الکترود زمین ول دستورالعم -
  شوراي مرکزي ایران -کنترل ساختمان دستورالعمل اجراي سیستم اتوماسیون و -
  شوراي مرکزي ایران -اجراي سیستم هاي اعلام حریق نظارت و -ضوابط طراحی دستورالعمل و -
  محمد پرهام فر -هاي خورشیدي منفصل به شبکه براي طراحی نیروگاه پی وي سیست کاملترین راهنماي نرم افزار -
  ایمان سریري -سلیمان شیرزادي –هندسی روشنایی و نورپردازي اجرا درم نظارت و، طراحی -
  شاهرخ شجاعیان دکتر –نفوذ به عمق زمین -
  رسول حدادي -BMS مبانی سیستم هاي هوشمند کنترل و اصول و -
  محمدي امیر سید - صاعقه رابرب مرجع سیستم هاي حفاظت در -
  شاهرخ شجاعیان -عزت الله پرتوي -محمد پرهام فر –ساختمان ها  همبندي در نکات کاربردي سیستم زمین و -
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  کاوه احمدیان-اصول طراحی روشنایی آشنایی با -
  شاهرخ شجاعیان -اجراي تاسیسات الکتریکی راهنماي طرح و -
  مسعود سلطانی -مقررات ایمنی) شهري تدابیر و توزیع برق (تامین انرژي و تاسیسات الکتریکی -
  مرحوم آلدیک موسسیان -ها اجراي تاسیسات برق ساختمان راهنماي طرح و -
  سلیمان شیرزادي -ایمان سریري -تاسیسات نظارت سیستم هاي اعلام حریق در اجرا وطراحی،  -

  دیماند) مجموعه ( برآورد بار -3
را هماننـد مراحـل زیـر انجـام  پروژه داشته باشیم تا با توجه به آن بتوانیم محاسـبات مختلـف باردقیقی ازبرآورد  ابتدا باید ،براي طراحی

بـدین جهـت درایـن فصـل در مـورد   توزیع شده داریم.جریان هاي  داشتن اطلاعاتتوزیع  نیاز به جهت طراحی سیستم انتقال و  .دهیم
. یکی از معضـلاتی کـه ت دیماند پیشنهادي ارایه می گرددد بیان گردیده و درنهایروشهاي بدست آمدن دیمانذکر شده و  دیماند مطالبی

قسـمتهاي ایـن بخـش مـورد  ضرایب همزمانی می باشد که در یکـی دیگـر از شودطراح در رابطه با انتخاب دیماند دچار سردرگمی می 
  بررسی قرارگرفته است.

  مراحل طراحی براي محاسبات فشارضعیف عبارتند از :
  تحلیل بار: تجزیه والف) 

  تعیین توان مورد نیاز ومحل استقرار بارها -
  شناسایی مراکز تقسیم بار -
  مسیر تعیین مسیر هادي و محاسبه طول هر -
  ضریب درخواست تخمین توان مصرفی کل با احتساب ضریب همزمانی و -

  تعیین ظرفیت ژنراتورها وترانسفورماتورها (با احتمال رشد باردرآینده)ب) 
  ها هادي عیین سایزتپ) 

  تخمین بارهادي -
  تعیین نوع هادي(سیم ،کابل،نوع عایق و...) -
  تعیین سطح مقطع هادي براساس جریان مجاز -

  بررسی افت ولتاژ بارهاي واقع دردورترین نقطهت) 
  محاسبات اتصال کوتاهث) 

  محاسبه جریان اتصال کوتاه ماکزیمم در محل باس بارها  -
  ینیمم درانتهاي خطوطمحاسبه جریان اتصال کوتاه م -

  تنظیم حفاظت ها انتخاب وج) 
  نحوي که ظرفیت قطع کلید یا فیوز بالاتر از جریان اتصال کوتاه ماکزیمم متناظربا آن باشد.ه ب -
  جریان نامی فیوز یا جریان تنظیم کلید ازجریان تخمین زده شده براي بار کمترنباشد. -
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  (مثلا بارهاي موتوري،خازنی ) تناسب داشته باشدمشخصه حفاظت بانوع باري که حفاظت می شود  -

  بررسی صحت عملکرد حفاظت هاچ) 
اطمینان از حفاظت صحیح دربرابر اضافه بار،یعنی جریان نامی فیوز ها یا جریان تنظیمی کلیدها باید بیشترازجریان بار وکمتـر  -

   از جریان مجاز هادي ها باشد.
کوتاه ،یعنی مقدار انرژي کلید از انـرژي قابـل تحمـل کابلهـا درحالـت اتصـال کوتـاه اطمینان از حفاظت صحیح دربرابر اتصال  -

  بیشترباشد.

12 2 2I t K S   
  برابر تماس غیرمستقیم طمینان از حفاظت درا -

  ها هماهنگی حفاظت اطمینان ازح) 
  و....)(ازلحاظ پله بندي ،پشتیبانی ،تناسب با کلیدها  بررسی هماهنگی حفاظتها -

  انتخاب تجهیزات جانبیخ) 
  و...هاي تقسیم تابلو مانند سیستمهاي برق اضطراري،

  دیماند -1-3

بنـابراین  توان مصرفی از مـوارد ضـروري اسـت. یا حداکثر پیش بینی و برآورد دقیق درخواست (دیماند) و ،تهیه طرح تاسیسات برقی در
محاسبه تـوان  ،روش صحیح برآورد حداکثر درخواست حداکثر درخواست (دیماند) برآورد شود. ،لازم است قبل از طراحی تاسیسات برقی

  .کل نصب شده واعمال ضریب همزمانی مناسب می باشد
 

  تعریف دیماند - 1-1-3

  (مثلا یک شبانه روز) نشان می دهد. که یک وات متر در لحظه اوج  مصرفتوانی است 

                                                            
  مراجعه گردد. ABBجهت اطلاعات بیشتر به هندبوك - 1
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 زمان برحسب برق يانرز یمنحن -)1شکل(

 حداکثر درخواست - 2-1-3

درواقع دیمانـد بـه  دقیقه انتخاب می شود. 15معمولا دوره زمانی  ه اي مشخص از زمان گفته می شود وي مصرفی دردوربه میانگین انرژ
ه دلیل این ب ،درخواست می باشد نه حداکثر توان بنابراین ملاك تعیین دیماند حداکثر میانگین مصرف توان درخلال زمان گفته می شود.

 .که حداکثر توان گذراست

 
  حداکثردرخواست یمنحن -)2شکل(
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 ضریب درخواست - 3-1-3

ضرب می گردد. ضریب توان هرطرح مختص  توان وصل شده ضریب درخواست در ،همزمان از کلیه مصارف الکتریکی بدلیل عدم استفاده
دارد با این تفاوت که ضریب همزمانی درمورد تجهیزات یکسان  ضریب همزمانی مفهومی مانند ضریب درخواست به همان طرح می باشد.

  مانند چند موتور یا واحد کاربرد دارد.
  کل توان وصل شده در واحد ×ضریب درخواست  = دیماند یک واحد

  توان یک واحد  × ضریب همزمانی × تعداد واحدمشابه = دیماند خط
  

کیلـووات باشـد،  101,1کل تـوان  وکیلووات باشد  92,85تابستان  کیلووات ودر 10,35زمستان  درصورتی که دیماند یک موتورخانه در
  ضریب درخواست برابراست با:آنگاه 

92.85 0.918
101.1

d

c

Pg
P

    

  ضریب بار -4-1-3
هرچقدر ضریب بار بـه  درخواست می باشد. قسمت توان میانگین یک دوره به حداکثر میزان انرژي درطول زمان می باشد و خارج بیانگر

                                                                                  نزدیک باشد نشانگراستفاده بهینه از ظرفیت اسمی تجهیزات  واقتصادي تر است.                                                        1

  ضریب همزمانی  -1-3- 5
طـرح  لاعات کامل درباره وضعیت محل طرح، کاربري آن،مقدارضریب همزمانی وسط مهندس طراح تاسیسات برقی به داشتن اط تعیین 

با توجه به این موارد براي محاسبه وانتخاب ضریب همزمانی تعیـین روشـهاي دقیـق عملـی  توسعه آینده وسایرعوامل دیگر بستگی دارد.
  ان استفاده کرد:می تو ذکرشده زیر نبوده ولی ازنکات

ماننـد  نوعی بـه نـوع دیگـر تغییرکنـد از یا و دوره استفاده تغییر یا درفصول ورهایی که ممکن است مقدار بار آنها درمورد مدا -
    فصـول و (در برودتـی یـا تجهیزات ودستگاههاي سیستم هاي تاسیسات مکانیکی مورداستفاده براي تامین بارهـاي حرارتـی و

  مقداربارالکتریکی درنظرگرفته شود.زمان هاي مختلف) لازم خواهد بود که بزرگترین 
درنظرگرفتـه  بـار باید مقدارحداکثردارد،  مدارهاي تغذیه مصرف کننده هایی که نحوه کارآن ها امکان وصل همزمان را درمورد -

  شود.
 می شـوند نبایـد ازضـریب همزمـانی اسـتفاده شـود کنترل یا وصل و وسیله واحدي قطع و که بااي براي تعداد مصرف کننده  -

  (دراین حالت ضریب همزمانی برابربا یک خواهد بود)
شـرایط  اضطراري باید براي کارهمزمان کلیه لـوازمی کـه بـه آن وصـل شـده انـد تغذیه تجهیزات ایمنی و مدارهاي مربوط به -

 .وظرفیت کافی داشته باشند
  

  نتیجه گیري -2-3
     اسـتناد واسـتفاده از منـابع فنـی معتبـر طـرح مشـابه درحـال  درخواست نیروي برق می توان ضرایب همزمانی را بابراي تعیین حداکثر 

بـراي هرنـوع بارازقبیـل روشـنایی، پریزهـاي بـرق عمـومی،  غیره براي بارهاي مختلفی که باید تغذیه شوند انتخاب کـرد. بهره برداري و
یـا تابلوهـاي  که ازطریـق تـابلو وتاسیسات مکانیکی و...  و مصارف دستگاههااسیسات برقی، اصی وسایرسیستم هاي تپریزهاي برق اختص

اعمـال  برق تغذیه می شوند باید ضریب همزمانی مناسبی به کل درخواست ویا تقاضاي نیروي برق همه نقاط تغذیـه شـده (بارمتصـل )
  مجموع بارهاي مختلفی که به این طریق تعدیل شده اند.بود از  حداکثر درخواست نیروي برق تاسیسات عبارت خواهد شود.
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جداول آن به شرح زیرمی  خی ازمی باشد که بر هندبوك اشنایدر ،آن بهره برد منابع معتبري که دراین محاسبات می توان از یکی از
  :باشد

  ضریب همزمانی براي مدارات نهایی -)3جدول (

 

  ضریب همزمانی براي تابلوهاي برق -)4جدول (

  

  ضریب همزمانی براي مجموعه هاي آپارتمانی -)5جدول (
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  مثالی از اعمال ضریب همزمانی درمجموعه هاي آپارتمانی -)3شکل(
  

  
  2015مثالی ازضریب همزمانی ومحاسبات دیمانددرهندبوك اشنایدر  - )4شکل(
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    توجـه بـه اینکـه  شدن فایل اتوکد نقشه ها وطراحی ها مهیا می گـردد ولـی بـا تهیه استفاده ازضرایب همزمانی پس از روش ذکرشده با
مقررات ملـی  19باتوجه به مبحث  ازروش وات برمترمربع استفاده می کنیم. ،دیماند پروژه داشته باشیم از حدودي می خواهیم برآوردي
وات برمترمربـع  4یـزات تجه بـراي سـایر براي فضـاها و ))6(جدول ( وات برمترمربع 11 حداکثر ،براي روشنایی )98ساختمان (ویرایش 

تـوان  ی،مکـانیک طراح تأسیسات همچنین تیم می باشد.تعداد کامپیوترها مشخص  باتوجه به نقشه هاي فاز یک معماري، .ذکرشده است
   است. را بصورت مجزا محاسبه نموده تجهیزات تأسیسات مکانیکی

  چگالی توان روشنایی حداکثر، بر حسب وات بر متر مربع، براي ساختمان ها و محیط اطراف  -)6جدول (
  رتبه بندي هاي مختلف درساختمان ها 
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 پروژه مورد نیاز دیماند -3-3

  :مشخص گردیده است بر اساس توان مصرفی سیستم روشنایی، تجهیزات، فن کویل ها و کامپیوترها مورد نیاز پروژهتوان ، )7جدول ( در
  
  
  

  توان مورد نیاز پروژه -)7جدول (

 نام فضا طبقه
مساحت فضا 

  (مترمربع)

چگالی توان 
  روشنایی

(وات بر متر 
  مربع)

توان مورد نیاز 
روشنایی فضا 

  (وات)

توان 
تجهیزات 

(وات بر متر 
  مربع)

توان مورد نیاز 
تجهیزات هر 

  فضا (وات)

توان مورد 
نیاز فن کویل 
  هر فضا (وات)

تعداد 
کامپیوتر 

  هر فضا

توان متوسط 
هرکامپیوتر 

  (وات)

توان 
کامپیوترها 

  (وات)

ف 
مک

ه
(-2

,50
)
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F1A03 ٦٠٠ ١٥٠ ٤ ٢٠٠ ٢٢٤٫٠ ٤ ٦١٦٫٠  ١١ ٥٦٫٠ 
F1A04 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ١٥٠ ١٢٢٫٤ ٤ ٣٣٦٫٦  ١١ ٣٠٫٦ 
F1A05 ٠ ١٥٠ ٠ ٣٠٠ ٢٤٥٫٢ ٤ ٦٧٤٫٣  ١١ ٦١٫٣ 
F1A06 ٠ ١٥٠ ٠ ٤٥٠ ٢٣٤٫٨ ٤ ٦٤٥٫٨  ١١ ٥٨٫٧ 
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F1A07 ٠ ١٥٠ ٠ ١٥٠ ٢٣٤٫٨ ٤ ٦٤٥٫٨  ١١ ٥٨٫٧ 
F1A08 ٠ ١٥٠ ٠ ٠ ٠٫٠ ٤ ٠٫٠  ١١ ٠٫٠ 
F1A09 ٦٠٠ ١٥٠ ٤ ١٠٠ ٣٠١٫٧ ٤ ٨٢٩٫٦ ١١ ٧٥٫٤ 
F1A10 ٠ ١٥٠ ٠ ٠ ٦٣٫٦ ٤ ١٧٤٫٩  ١١ ١٥٫٩ 
F1A11 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٠ ٢٠٤٫٨ ٤ ٥٦٣٫٢  ١١ ٥١٫٢ 
F1A12 ٠ ١٥٠ ٠ ٥٠ ٩٠٫٠ ٤ ٢٤٧٫٥  ١١ ٢٢٫٥ 
F1A13 ٠ ١٥٠ ٠ ١٠٠ ١٥٠٫٨ ٤ ٤١٤٫٧  ١١ ٣٧٫٧ 
F1A14 ٠ ١٥٠ ٠ ٧٥ ١٥٦٫٨ ٤ ٤٣١٫٢  ١١ ٣٩٫٢ 
F1A15 ٠ ١٥٠ ٠ ٥٠ ١٢٩٫٦ ٤ ٣٥٦٫٤  ١١ ٣٢٫٤ 
F1A16 ١٠٥٠ ١٥٠ ٧ ٧٥ ١٤٨٫٠ ٤ ٤٠٧٫٠ ١١ ٣٧٫٠ 
F1A17 ٦٠٠ ١٥٠ ٤ ٤٥٠ ٢٦٦٫٠ ٤ ٧٣١٫٥  ١١ ٦٦٫٥ 
F1A18 ٠ ١٥٠ ٠ ٤٥٠ ١٢٨٦٫٤ ٤ ٣٥٣٧٫٦  ١١ ٣٢١٫٦ 

 ٥٨٥٠ ١٥٠ ٣٩ ٢٨٠٠ ٤٤٦١٫٥٢ ٤ ١٢٢٦٩٫١٨ ١١ ١١١٥٫٣٨ جمع

  توان مورد نیاز پروژه -)7ادامه جدول (

 نام فضا طبقه
مساحت فضا 

  (مترمربع)

چگالی توان 
  روشنایی

(وات بر متر 
  مربع)

توان مورد نیاز 
روشنایی فضا 

  (وات)

توان 
تجهیزات 

(وات بر متر 
  مربع)

توان مورد نیاز 
تجهیزات هر 

  فضا (وات)

توان مورد 
نیاز فن کویل 
  هر فضا (وات)

تعداد 
کامپیوتر 

  هر فضا

توان متوسط 
هرکامپیوتر 

  (وات)

توان 
کامپیوترها 

  (وات)

وم 
د

(+
5,9

0)
 

F2A01 ٠ ١٥٠ ٠ ١٠٠ ١٢٠٫٠ ٤ ٣٣٠٫٠  ١١ ٣٠٫٠ 
F2A02 ٠ ١٥٠ ٠ ١٠٠ ١١٤٫٤ ٤ ٣١٤٫٦  ١١ ٢٨٫٦ 
F2A03 ٠ ١٥٠ ٠ ١٠٠ ١١٤٫٤ ٤ ٣١٤٫٦  ١١ ٢٨٫٦ 
F2A04 ٠ ١٥٠ ٠ ١٠٠ ١١٩٫٦ ٤ ٣٢٨٫٩  ١١ ٢٩٫٩ 
F2A05 ٠ ١٥٠ ٠ ٢٠٠ ١٧٢٫٤ ٤ ٤٧٤٫٢ ١١ ٤٣٫١ 
F2A06 ٠ ١٥٠ ٠ ٣٠٠ ١٦٤٫٠ ٤ ٤٥١٫٠  ١١ ٤١٫٠ 
F2A07 ٠ ١٥٠ ٠ ٥٠ ٨٤٫٨ ٤ ٢٣٣٫٢  ١١ ٢١٫٢ 
F2A08 ٠ ١٥٠ ٠ ١٥٠ ١٤٨٫٨ ٤ ٤٠٩٫٢  ١١ ٣٧٫٢ 
F2A09 ٧٢٠٠ ١٥٠ ٤٨ ٥٠٠ ٩٩٠٫٨ ٤ ٢٧٢٤٫٧  ١١ ٢٤٧٫٧ 
F2A10 ٠ ١٥٠ ٠ ٥٠ ٨٤٫٨ ٤ ٢٣٣٫٢  ١١ ٢١٫٢ 

F2A10-1 ٠ ١٥٠ ٠ ٥ ٩٧٫٢ ٤ ٢٦٧٫٣  ١١ ٢٤٫٣ 
F2A11 ٣٠٠ ١٥٠ ٢ ١٠٠ ٢١٠٫٤ ٤ ٥٧٨٫٦ ١١ ٥٢٫٦ 
F2A12 ٦٠٠ ١٥٠ ٤ ٥٠ ٢١٦٫٤ ٤ ٥٩٥٫٢  ١١ ٥٤٫١ 
F2A13 ١٥٠ ١٥٠ ١ ٥٠ ٧٩٫٢ ٤ ٢١٧٫٨  ١١ ١٩٫٨ 
F2A14 ٠ ١٥٠ ٠ ١٠٠ ١٤٠٫٠ ٤ ٣٨٥٫٠  ١١ ٣٥٫٠ 
F2A15 ٠ ١٥٠ ٠ ٥٠ ١١٦٫٠ ٤ ٣١٩٫٠  ١١ ٢٩٫٠ 
F2A16 ٠ ١٥٠ ٠ ٥٠ ١٠١٫٦ ٤ ٢٧٩٫٤  ١١ ٢٥٫٤ 
F2A17 ٣٠٠ ١٥٠ ٢ ٥٠ ١٠١٫٦ ٤ ٢٧٩٫٤  ١١ ٢٥٫٤ 
F2A18 ٠ ١٥٠ ٠ ١٥٠ ١٩٦٫٤ ٤ ٥٤٠٫٢ ١١ ٤٩٫١ 
F2A19 ٠ ١٥٠ ٠ ١٥٠ ١٩٤٫٤ ٤ ٥٣٤٫٦  ١١ ٤٨٫٦ 
F2A20 ٠ ١٥٠ ٠ ١٥٠ ١٣٤٤٫٠ ٤ ٣٦٩٦٫٠  ١١ ٣٣٦٫٠ 

 ٨٥٥٠ ١٥٠ ٥٧ ٢٦٠٠ ٤٩١١٫٣٢ ٤ ١٣٥٠٦٫١٣ ١١ ١٢٢٧٫٨٣ جمع

وم
س

 
(+

10,
10)

 

F3A01 ٠ ١٥٠ ٠ ١٠٠ ١٢٠ ٤ ٣٣٠٫٠  ١١ ٣٠ 
F3A02 ٠ ١٥٠ ٠ ١٠٠ ١١٤٫٤ ٤ ٣١٤٫٦ ١١ ٢٨٫٦ 
F3A03 ٠ ١٥٠ ٠ ١٠٠ ١١٤٫٤ ٤ ٣١٤٫٦  ١١ ٢٨٫٦ 
F3A04 ٠ ١٥٠ ٠ ١٠٠ ١١٩٫٦ ٤ ٣٢٨٫٩  ١١ ٢٩٫٩ 
F3A05 ٠ ١٥٠ ٠ ٣٠٠ ٢١٩٫٢٨ ٤ ٦٠٣٫٠  ١١ ٥٤٫٨٢ 
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F3A06 ٠ ١٥٠ ٠ ١٥٠ ١٢٢٫٤٤ ٤ ٣٣٦٫٧  ١١ ٣٠٫٦١ 
F3A07 ٠ ١٥٠ ٠ ١٥٠ ١١٧٫٦٤ ٤ ٣٢٣٫٥  ١١ ٢٩٫٤١ 
F3A08 ٠ ١٥٠ ٠ ٣٠٠ ٢١٥٫٢٤ ٤ ٥٩١٫٩  ١١ ٥٣٫٨١ 
F3A09 ٢٧٠٠ ١٥٠ ١٨ ٢٠٠ ٣٥١٫٣٢ ٤ ٩٦٦٫١ ١١ ٨٧٫٨٣ 
F3A10 ٠ ١٥٠ ٠ ٣٠٠ ٣٥١٫٣٢ ٤ ٩٦٦٫١  ١١ ٨٧٫٨٣ 
F3A11 ٠ ١٥٠ ٠ ٢٠٠ ١٩١٫٦٤ ٤ ٥٢٧٫٠  ١١ ٤٧٫٩١ 
F3A12 ٠ ١٥٠ ٠ ٢٠٠ ٢٠٤٫٤٤ ٤ ٥٦٢٫٢  ١١ ٥١٫١١ 
F3A13 ٧٥٠ ١٥٠ ٥ ١٥٠ ٣٠٠٫٨٨ ٤ ٨٢٧٫٤  ١١ ٧٥٫٢٢ 
F3A14 ٠ ١٥٠ ٠ ١٥٠ ١٤٠ ٤ ٣٨٥٫٠  ١١ ٣٥ 
F3A15 ٠ ١٥٠ ٠ ٢٠٠ ١١٦ ٤ ٣١٩٫٠  ١١ ٢٩ 
F3A16 ٠ ١٥٠ ٠ ٢٠٠ ١٠٣٫٢ ٤ ٢٨٣٫٨ ١١ ٢٥٫٨ 
F3A17 ٠ ١٥٠ ٠ ٥٠ ٧٨ ٤ ٢١٤٫٥  ١١ ١٩٫٥ 
F3A18 ٠ ١٥٠ ٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٤ ٥٥٠٫٠  ١١ ٥٠ 
F3A19 ٠ ١٥٠ ٠ ١٥٠ ١٩٦ ٤ ٥٣٩٫٠  ١١ ٤٩ 
F3A20 ٠ ١٥٠ ٠ ٣٠٠ ١٣٤٤٫٤٨ ٤ ٣٦٩٧.١ ١١ ٣٣٦٫١ 

 ٣٤٥٠ ١٥٠ ٢٣ ٣٥٥٠ ٤٧٢٠٫٢٨ ٤ ١٢٩٨٠٫٧٧ ١١ ١١٨٠٫٠٧ جمع

  
  
  
  

  توان مورد نیاز پروژه -)7ادامه جدول (

 نام فضا طبقه
مساحت فضا 

  (مترمربع)

چگالی توان 
  روشنایی

(وات بر متر 
  مربع)

توان مورد نیاز 
روشنایی فضا 

  (وات)

توان 
تجهیزات 

(وات بر متر 
  مربع)

توان مورد نیاز 
تجهیزات هر 

  فضا (وات)

توان مورد 
نیاز فن کویل 

  فضا (وات)هر 

تعداد 
کامپیوتر 

  هر فضا

توان متوسط 
هرکامپیوتر 

  (وات)

توان 
کامپیوترها 

  (وات)

ارم
چه

 
(+

14,
30

)
 

F4A01 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٥٠ ٨٩٫٢ ٤ ٢٤٥٫٣  ١١ ٢٢٫٣ 
F4A02 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٥٠ ٧١٫٦ ٤ ١٩٦٫٩  ١١ ١٧٫٩ 
F4A03 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٥٠ ٧٦٫٨٤ ٤ ٢١١٫٣  ١١ ١٩٫٢١ 
F4A04 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٥٠ ٧٦٫٨٤ ٤ ٢١١٫٣  ١١ ١٩٫٢١ 
F4A05 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٥٠ ٧٦٫٨٤ ٤ ٢١١٫٣  ١١ ١٩٫٢١ 
F4A06 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٥٠ ٧١٫٦ ٤ ١٩٦٫٩  ١١ ١٧٫٩ 
F4A07 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ١٥٠ ١١٦ ٤ ٣١٩٫٠ ١١ ٢٩ 
F4A08 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ١٥٠ ١١٦ ٤ ٣١٩٫٠  ١١ ٢٩ 
F4A09 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ١٥٠ ١٠٧٫٢ ٤ ٢٩٤٫٨  ١١ ٢٦٫٨ 
F4A10 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ١٥٠ ١٠٥٫٢ ٤ ٢٨٩٫٣  ١١ ٢٦٫٣ 
F4A11 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ١٥٠ ١٢٣٫٢ ٤ ٣٣٨٫٨  ١١ ٣٠٫٨ 
F4A12 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ١٠٠ ١١٦ ٤ ٣١٩٫٠  ١١ ٢٩ 
F4A13 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٥٠ ٧١٫٢ ٤ ١٩٥٫٨  ١١ ١٧٫٨ 
F4A14 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٥٠ ٨٧٫٢ ٤ ٢٣٩٫٨ ١١ ٢١٫٨ 
F4A15 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٧٥ ١٠٦ ٤ ٢٩١٫٥  ١١ ٢٦٫٥ 
F4A16 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٧٥ ١٠٦ ٤ ٢٩١٫٥  ١١ ٢٦٫٥ 
F4A17 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٥٠ ٨٧٫٢ ٤ ٢٣٩٫٨  ١١ ٢١٫٨ 
F4A18 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٥٠ ٧١٫٦ ٤ ١٩٦٫٩ ١١ ١٧٫٩ 
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F4A19 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٧٥ ١١٥٫٦ ٤ ٣١٧٫٩  ١١ ٢٨٫٩ 
F4A20 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٧٥ ١٢٣٫٢ ٤ ٣٣٨٫٨  ١١ ٣٠٫٨ 
F4A21 ٠ ١٥٠ ٠ ١٠٠ ١٧٢٫٨ ٤ ٤٧٥٫٢  ١١ ٤٣٫٢ 
F4A22 ٠ ١٥٠ ٠ ٥٠ ١٠٠ ٤ ٢٧٥٫٠  ١١ ٢٥ 
F4A23 ٠ ١٥٠ ٠ ٥٠ ١٠٨٫٤ ٤ ٢٩٨٫١  ١١ ٢٧٫١ 
F4A24 ٣٠٠ ١٥٠ ٢ ٥٠ ٨٤ ٤ ٢٣١٫٠  ١١ ٢١ 
F4A25 ٠ ١٥٠ ٠ ١٥٠ ٤٤٧٫٣٦ ٤ ١٢٣٠٫٢ ١١ ١١١٫٨ 
F4A26 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٧٥ ١٣٦٫٤ ٤ ٣٧٥٫١  ١١ ٣٤٫١ 
F4A27 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٧٥ ١٣٣٫٢ ٤ ٣٦٦٫٣  ١١ ٣٣٫٣ 
F4A28 ٤٥٠ ١٥٠ ٣ ٧٥ ١٢٦ ٤ ٣٤٦٫٥  ١١ ٣١٫٥ 
F4A29 ٠ ١٥٠ ٠ ٣٠٠ ١٣٤٤٫٤٨ ٤ ٣٦٩٧.١  ١١ ٣٣٦٫١ 

 ١٠٦٥٠ ١٥٠ ٧١ ٢٥٧٥ ٤٥٦٧٫١٦ ٤ ١٢٥٥٩٫٦٩ ١١ ١١٤١٫٧٩ جمع
  

  نحوه محاسبه:
  (وات) توان سیستم روشنایی=  چگالی توان روشنایی (وات بر مترمربع) ×مساحت فضا (مترمربع) 

  = توان تجهیزات هر فضا (وات) (وات بر مترمربع) توان تجهیزات ×مساحت فضا (مترمربع) 

تأسیسات الکتریکی قرار توان فن کویل هاي هر فضا = با توجه به محاسبات بخش تأسیسات مکانیک و تعداد فن کویل هایی که در اختیار بخش 
  گرفته است، این توان به دست می آید.

  = توان کامپیوترها (وات) توان متوسط هر کامپیوتر (وات) ×تعداد کامپیوتر در هر فضا 

  
  
  
  

  
  مترمربع  78/5892        مساحت کل 

  کیلووات 65  ≅  وات  58/64820    توان مورد نیاز سیستم روشنایی
  کیلووات 24  ≅  وات 12/23571      توان مورد نیاز تجهیزات 

  کیلووات 15≅    وات  14575      توان مورد نیاز فن کویل ها
  کیلووات 31≅    وات  30750      کامپیوترهاتوان مورد نیاز 

  کیلووات 200    توان مورد نیاز تجهیزات تأسیسات مکانیکی موتورخانه  
  

  کیووات 335      مجموع توان مورد نیاز
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تقریباً پروژه این دیماند پیشنهاد تیم طراحی براي  بر اساس محاسبات انجام شده، بنابراین
  می باشد.  کیلووات 350  برابر با

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انرژي خورشیدي  -4
  مقدمه: -1-4

جهت تحقق آنهـا بـه سـراغ برنامـه ریـزي ي پیشرفت اجتماعی وارتقاي سطح رفاه درهرجامعه باعث می شود تا هرکشوررشد اقتصادي، 
   وگـازطبیعی درکشـوریکی ازمهمترین این ثروت ها درایران ذخایر نفـت خـام  .روت هاي ملی وخدادي حرکت کند صیانت ازث صحیح و

درسالهاي اخیر آسـیب هـاي ناشـی  .ز الگوهاي غیرمنطقی مصرف شده استکه متاسفانه غنی بودن آنها درکشور سبب برو می می باشد
 ازتوسعه سریع تقاضاي انرژي برمحیط زیست مانند انتشارگازهاي گلخانه اي رو به افزایش می باشـد کـه بـا توجـه بـه وضـعیت مناسـب

انـرژي  را به عنوان خط مشی ملی پیشنهاد کرد. براي گسترش تولید ومصرف انرژي می توان استفاده ازانرژي هاي تجدیدپذیرجغرافیایی 
سیستم هـاي حرارتـی  -1: دسته عمده ترین کاربردهاي انرژي خورشیدي  به دو .ان ترین انرژي جهان محسوب می شودخورشیدي فراو

سیستم هاي فتوولتاییک (تبدیل کننده انرژي تابشی خورشید به  -2 رشید به انرژي گرمایی) و(تبدیل کننده انرژي تابشی خو خورشیدي
زي قابلیت نصب وراه انـدا، عمرطولانی سیستم هاي فتوولتاییک به علت داشتن مزایایی ازجمله : .ژي الکتریکی ) طبقه بندي می شوندانر
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استفاده به صورت متصل بـه شـبکه قابلیت تگی به شبکه درنقاط دوردست، م وابسعددرمناطق صعب العبور وکوهستانی، نگهداري آسان، 
  .کاربردهاي فراوانی دارند ..و.

روزآفتـابی  300کره زمین واقع شده است که با داشتن میانگین حدود درجه شمالی درمنطقه اي از 45الی  25ایران با عرض جغرافیایی 
  این انرژي را دارد. هره بردن ازسواحل دریاي خزر) پتانسیل بالایی براي ب (به جز

  
  میزان تابش خورشید بر مناطق مختلف ایران -)5( شکل

بـیش روزآفتـابی در 300کیلووات ساعت انرژي خورشیدي برهرمترمربع ازسطح زمین می تابد وتقریبـا 5,5درایران به طورمتوسط حدود 
میـزان تـابش انـرژي خورشـیدي درایـران  کیلومترمربع می باشد و هزار 160000 مساحت ایران حدود .درصد ازمناطق کشورداریم 90از

 9000000000بنابراین کل تابش خورشـید درطـول روز بـراي ایـران تقریبـا برابراسـت بـا  .کیلووات ساعت 1012*1,6,5,5 برابراست با
مگـاوات  9000000تـوان روزانـه  درصد جذب کنـیم بـازهم مـی 10راندمان  مگاوات ساعت.که اگرتنها یک درصد ازاین انرژي را تنها با

  ساعت انرژي روزانه دریافت کرد.

 

  پروتکل کیوتو -2-4
اي و تبعات منفی گرم شدن زمین، میان کشـورهاي این معاهده با هدف موظف ساختن کشورهاي جهان به کاهش اثرات گازهاي گلخانه

جهت امضاء کشورهاي مختلف ارائه  1998م شد و از مارس تنظی 1997جهان به امضا رسید. معاهده در محل کیوتوي ژاپن و در دسامبر 
اي کاسـته شـود. و نهائی شد. در این معاهده مشخص شده که تا چه سال و تا چند درصد از گازهـاي گلخانـه 1999مارس  15شد و در 

هـا. همچنـین کشـورهاي PFCهـا و HFCاکسید کربن، متان، اکسـید نیتـروژن، سـولفورهگزافلوراید، اند از: ديگازهاي مورد نظر عبارت
  ثروتمند ضمن متعهد شدن به اجراي مفاد این عهدنامه موظف به کمک به دیگر کشورها در این زمینه شدند.

پـذیري تحـت عنـوان پروتکل کیوتو به منظور کاهش انتشـار و تسـهیل انجـام تعهـدات کشـورهاي توسـعه یافتـه، سـازوکارهاي انعطاف
است. بر اساس پروتکل کیوتو، اعضاي متعهد (کشـورهاي توسـعه یافتـه) و سایر مواد تنظیم کرده 12در ماده  سازوکارهاي مبتنی بر بازار
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هاي کاهش انتشار را از لحاظ اقتصادي توجیـه پـذیر کننـد. بـدین منظـور پروتکـل ها در سایر کشورها، سیاستتوانند با اجراي پروژهمی
 است.سازوکارهاي زیر را در نظر گرفتهکیوتو براي ایجاد ساختار مبتنی بر بازار، 

  توافقنامه پاریس -3-4
براي مقابله با تغییرات اقلیمی و سرمایه گذاري در جهت اقتصاد کم کربن،  1394آذر  11یا  2015دسامبر  12توافق نامه پاریس در 

افزایش دماي کره زمین و ایجاد تلاش  کشور در پاریس مورد توافق قرار گرفت. هدف اصلی این توافق جهانی، جلوگیري از 195توسط 
مقابله و  توانایی تقویت سطح آن قبل از صنعتی شدن است. علاوه بر این، توافقنامه مزبور براي به براي محدود کردن دما نسبت 

  سازگاري با پیامدهاي تغییرات اقلیمی نیز هدف گذاري شده است.
ز دو درجه سلسیوس در قرن جاري و تلاش براي محدودیت افزایش دما به زیر هدف این توافق جلوگیري از افزایش دماي زمین بیش ا

 یک و نیم درجه سلسیوس نسبت به سطح آن پیش از صنعتی شدن است.
ها، افزایش گرمایش زمین ممکن است مخاطراتی از قبیل بالا آمدن سطح آب دریاها و در صورت عدم تلاش براي اعمال این محدودیت

رین، تغییرات آب و هواي منطقه اي در عرض هاي بالا و میانی، تغییر در میزان بارش باران و جهت وزش باد، کاهش منابع آب شی
افزایش بلایاي طبیعی مثل طوفان، گردباد و سیل، افزایش میزان خشکسالی و توسعه مناطق بیابانی، افزایش آلودگی هوا در برخی مناطق 

ي زمین بر گسترش بیماري هایی نظیر مالاریا و برخی موارد ناشناخته دیگر را براي ساکنان کره در اثر افزایش بادهاي گرم، اثر احتمالی
 .به همراه داشته باشد

 

  2015کنفرانس تغییرات آب و هوایی فرانسه سال  -)6شکل (

  
  

  توافقنامه  نقش ایران در
اي اعلـام جهان، بـراي کاسـتن از میـزان تولیـد گازهـاي گلخانـهاي ایران نیز به عنوان یکی از ده کشور اول تولید کننده گازهاي گلخانه

موسوم است، بعد از تصـویب هیـات وزیـران حـدود یـک مـاه قبـل از   INDCآمادگی کرده است. ایران سند مشارکت ملی خود را که به
 صد کاهش دهد. نامه پاریس مطرح و اعلام کرد که می تواند میزان انتشار گازهاي گلخانه اي خود را چهار درتوافق

نامـه ها به طور کامل برداشته شود این رقم بـه دوازده درصـد افـزایش یابـد. توافقهمچنین، ایران ابراز آمادگی کرده است که اگر تحریم
هاي نامـه در کمیسـیونمزبور بعد از تصویب هیئت وزیران در اختیار مجلس شوراي اسلامی قـرار گرفـت. مجلـس پـس از بررسـی توافق

  مورد تصویب قرار داد. 1395ن آن را در نیمه دوم سال گوناگو
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  برنامه ششم توسعه -4-4

مگاوات در نظرگرفته شده است. که باتوجـه بـه  5000در برنامه ششم توسعه کشور، توسعه ظرفیت نصب شده نیروگاه هاي تجدید پذیر 
قانون اصلی در کشور در خصوص خرید تضمینی برق تولیـدي  3مگاوات قابل افزایش می باشد.  7500تعهدات بین المللی، این مقدار تا 

 نیروگاه هاي غیر دولتی بر اساس منابع انرژي تجدید پذیر وجود دارد:

: قانون تنظیمی که بخشی از مقررات مالی دولت که در برنامه سوم توسعه کشور تصویب شد و در برنامه هاي چهارم و 62ماده  -1
 پنجم و ششم نیز تنفیذ شده است.

 معتبر بود. 95قانون پنجم و دستورالعمل اجرایی آن مصوب شوراي اقتصاد که تا پایان سال  133بند ب ماده  -2

 قانون اصلاح الگوي مصرف که قانون دایمی است و آیین نامه اجرایی آن راهنماي اصلی برنامه ریزي هاي کنونی است. 61ماده  -3
  

  حرارتی درایران محاسبه قیمت تمام شده یک کیلووات ساعت برق -4- 5

می گیرند یا نیروگاه هاي حرارتـی ؟درتحقیقـی کـه توسـط همکـاران  یارانهشاید این سوال درذهن هرکس مطرح شود که تجدیدپذیرها 
  می باشد.) 7(شد قیمت تمام شده برق هرکیلووات ساعت همانند شکل  انرژي هاي تجدیدپذیرانجام شد مشخصدرانجمن 

  

  حرارتی در ایران کیلووات ساعت برق یکمحاسبه قیمت تمام شده  - )7شکل (

  کاربرد انرژي خورشیدي -6-4

  .ی و انرژي الکتریکی تقسیم می شونددسته انرژي حرارت دریک تقسیم بندي کلی انرژي خورشیدي به دو

  انرژي حرارتی -1-6-4
 سیسـتم تهویـه هـوا وگـرم کـردن اسـتخرها و، سرمایش ساختمان گرمایش و: دماي پایین شامل دسته کلکتور انرژي حرارتی نیز به دو

اجـاق هـاي خورشـیدي  خشک کن خورشیدي وکن و حمام خورشیدي، آب شیرین کن خورشیدي،  آبگرم دماي متوسط شامل: کلکتور
  .می باشد
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  انرژي الکتریکی -2-6-4
خطـی سهموي خطی،  تقسیم می شوند که نیروگاههاي حرارتی عبارتند از:زیاد (حرارتی) و فتوولتاییک  دسته نیروگاه هاي کلکتور به دو
و منفصل از شـبکه  دودکش خورشیدي و نیروگاههاي فتوولتاییک به دودسته متصل به شبکه، دیش سهموي، برج توان خورشیدي، فرنل

  تقسیم می شوند.

   ایـن مـورد ک متصل به شبکه می باشد درادامه به توضـیحاتی دربا توجه به اینکه دراین پروژه هدفمان استفاده از نیروگاههاي فتوولتایی
  می پردازیم.

  نیروگاههاي فتوولتاییک -7-4

  تاریخچه فتوولتاییک -4- 1-7
الکتریسیته تولید کند پدیده فتوولتائیک و به هر سیستمی کـه از  به پدیده اي که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزم هاي محرك،

 .ها استفاده کند سیستم فتوولتائیک گوینداین پدیده 

 میلادي توسط بکرل گزارش شده اسـت. 1839این اثر اولین بار در سال  .اساس ((اثر فتوولتائیک)) می باشدکارکرد سلول خورشیدي بر 
صـیت در سیسـتم کلـا بـه که یک ولتاژ وابسته به نور بین الکترودهاي فرو برده شده در الکترولیت وجود دارد. ایـن خا نمودوي مشاهده 

میلادي مشاهده گردیده و به دنبـال آن توسـعه فتوسـلها بـر اسـاس مـاده مـذکور و  1876صورت حالت جامد در مورد سلنیوم در سال 
میلادي کاربرد هایی در تامین نیروي الکتریکی سفینه هاي فضـایی  1958این سلولها در اوایل سال اکسیدهاي مس به عمل آمده است . 

  مود.پیدا ن

  انواع سلول هاي خورشیدي تجاري سازي شده -4- 2-7
 )Monocrystaline siliconسلول هاي سیلیکونی تک کریستالی (مونو کریستال الف) 

 )Polycrystaline or Multicrystalineریستال هاي سیلیکونی چند کریستالی (پلی کسلول ب) 

 CdTeکادمیوم تلورایـد  وCIS ، دي سلنید ایندیوم مس aSiسیلیکون آمورف ): Thin Film(تین فیلم لول فیلم نازك سپ) 
  و...
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  انواع سلول هاي خورشیدي - )8شکل (

  

   نسلهاي مختلف سلولهاي خورشیدي -4- 3-7
  فناوري هاي مختلف سلول خورشیدي عبارتند از:

  
  دسته بندي فناوري هاي مختلف سلول خورشیدي - )9شکل (

  

  تصویب نامه هیت وزیران -4-7-4
موسسات وشرکت هـاي اساسی تصویب کردند وزارتخانه ها،  به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون 28/6/1395هیت وزیران درجلسه 

حـداقل بیسـت د شد، موظفند طی دوسال، دولتی ونهادي عمومی غیردولتی براساس فهرستی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام خواه
  ))10. (شکل (تامین نمایند انرژي هاي تجدیدپذیر از مصرفی ساختمان هاي خود رادرصد برق 

  

  

فناوري هاي سلول 
خورشیدي

%)9/4: سهم از بازار(الیه نازك 

)آمورف(سیلیکون غیر بلوري 

(CdTe)کادمیوم تلوراید 

مس ایندیوم گالیوم آرسناید 
(CIGS)

%)90/6: سهم از بازار(سیلیکون بلوري 

سیلیکون تک بلوري

سیلیکون چند بلوري

)در حال توسعه(فناوري هاي نوظهور 

سلول هاي حساس شده با رنگ

)آلی(سلول هاي ارگانیک 

سلول هاي چند پیوندي

سلول هاي متمرکز کننده

سایر فناوري ها
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  تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص استفاده از انرژي خورشیدي - )10شکل (

واحـدهاي  ی و، دانشـکده هـا، دانشـگاههاي دولتـ59لیسـت شـماره  در )11شـکل ( توجه به فهرست اعلام شـده توسـط وزارتخانـه و با
  درصد مصرف انرژي خود توسط برق خورشیدي می باشند. 20جمله الزامات وزارتخانه براي تامین  زیرمجموعه از
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  فهرست وزارتخانه ها، موسسات، شرکت هاي دولتی و تهادهاي عمومی غیر دولتی مشمول تصویب نامه هیأت وزیران -)11شکل (

  نرخ خرید برق تضمینی -7-4- 5
 .کیلووات به شرح زیرمی باشد 100ت ظرفی ازنیروگاههاي خورشیدي تانرخ پایه خرید تضمینی برق  ،قانونی وزارت نیرودراجراي وظایف 

  .شده استدرصدي افزایش قیمت ارایه  30مصوبه هاي جدید پیشنهاد  البته در

  نرخ خرید برق تضمینی -)8جدول (

  نرخ پایه خرید تضمینی برق   مولدهاي مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب  ردیف
  (ریال بر کیووات ساعت)

  5700  بادي با ظرفیت یک مگاوات و کمتر  1

  7000  کیلووات و کمتر 100با ظرفیت   خورشیدي  2
  8000  کیلووات و کمتر 20با ظرفیت 

  

 )Rooftopروي سقف ساختمان ها ( نیروگاه هاي کیلوواتی بر -6-7-4

نصـب  این سامانه ها برروي پشت بام ساختمان ها ،ظرفیت خوبی براي احداث نیروگاههاي خورشیدي دارندباتوجه به اینکه ساختمان ها 
تـوان شوند و همچنین برروي سقف سوله ها می  اجرا شوندمی  سازه هایی که برروي بام مستقر این نیروگاه هاي می توانند بامی شوند. 

  .ازریل جهت نصب استفاده نمود

  

  صفحه فتوولتاییک نصب شده بر روي بام نمونه -)12شکل (
  

بام دانشـکده مجـازي  کرد،یکی ازمکان هایی که می توان این صفحات خورشیدي را نصب  ،باتوجه به ظرفیت خوبی که سقف پروژه دارد
  می باشد.

  روي پارکینگ نیروگاههاي خورشیدي بر - 4- 7-7
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کارآمد و مناسب است که علاوه بر داشتن سایبان براي خودرو و اتومبیل ، اقدامی جالبخوشیدي  پنل پوشش با پارکینگ سایبان داثاح
 .ها بتوان از سقف و پوشش آن براي دریافت انرژي خورشیدي و تولید برق استفاده نمود

در این موضوع پـیش قـدم شـده انـد و بـا سـرمایه  شمالی نخراسا استان برق نیروي توزیع شرکتخیلی از سازمان هاي کشور از جمله 
، نیروي برق خود را تامین کنند و از هزینه هـاي خریـد بـرق خـود را جاد سایبان براي ماشین هاي سواريگذاري توانسته اند علاوه بر ای

  ظرفیت پارکینگ جهت نصب پنلها استفاده نمود. از می توان دراین پروژه نیز .خلاص کنند

  

  نمونه صفحه فتوولتاییک نصب شده به عنوان سایبان ماشین -)13(شکل 
 

 پنلهاي خورشیدي برروي نماي ساختمان -4- 8-7

ان ها ودیگرفضاها ساختمه معماران امروزي آن را دربرج ها، یک تجربه جدید وایده اي خلاقانه و مفید است ک ،پنل خورشیدي درمعماري
اسلو نروژ براي تبدیل فضاي خود به یک فضاي سازگار با محیط  ساختمان زیر یک ساختمان اداري درشهربه عنوان نمونه به کارمی برند. 

  درطی این بازسازي پنل خورشیدي درسقف و نماي این ساختمان به کاررفته است. زیست بازسازي شده است.
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  در سقف و نمانمونه یک ساختمان اداراي در شهر اسلو و استفاده از پنل خورشیدي  -)14شکل (
  

دانشگاه بلهاوس آلمان که ازنماي شیشه اي آبی رنگ تشکیل شده است که صرفا شیشه نیست بلکه نوعی موزاییک کاري است بصورت  یا
خلاقانه که درآن ازپنل هاي خورشیدي استفاده شده است .این ردیف هاي مهم وکاربردي ازپنلهاي خورشیدي که به نـوعی پنجـره ایـن 

  نیزتشکیل می دهد می توانند برروي محورخودش چرخش کنند وجابه جا شوند .سازه را 

  

  نمونه یک ساختمان در دانشگاه بلهاوس و استفاده از پنل خورشیدي در نما -)15شکل (
نمـاي سـاختمان مـی باشـد کـه بایـد  ،ازپنل خورشیدي اسـتفاده کـرد دانشکده مجازي ساختمان ازفضاهایی که می توان دردیگر یکی 

 معماري به خوبی انجام گیرد.طراحی تیم  هماهنگی هاي لازم با این بخش، درطراحی

  19الزامات نیروگاههاي تجدیدپذیر درمبحث  -4- 8
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ت درطراحی پروژه ساختمان لازم است فضاي اختصاصی ومسیرهاي نصب وراه اندازي مدارهاي آتی سیستم هـاي تجدیدپـذیر وزیرسـاخ
قابـل  ي تامین شده درطـرح ومیـزان انـرژي سـالیانه ي درچک لیست انرژي لازم است میزان انرژي سالیانه هاي مرتبط مشخص شوند.

  .ایه تجدید پذیر به تفکیک درج شودپ تامین درآینده (درصورت بهسازي) توسط سامانه هاي بر

زیـر  مقـادیر از گیرد تامیزان انرژي قابل تامین درآینده کمتـرطالعات وپیش بینی هاي لازم صورت براي تمامی ساختمان ها لازم است م
  نباشد :
  مترمربع درسال براي ساختمان هاي یک طبقه کیلووات ساعت در 20 -
 یک طبقه کیلووات ساعت درسال به ازاي هرمترمربع ازسطح بام براي ساختمان هاي بیش از 32 -

  

درمـواردي کـه بـه دلیـل قیـد شـود.  19ی مطابق ضوابط مبحـث عات دراین خصوص دردفترچه محاسبات و طراحلازم است تمامی اطلا
لـازم  ،حداقل فـراهم نمـی باشـد استقرارساختمان ازجمله سایه اندازي ساختمان هاي مجاور امکان تامین مقادیر شرایط خاصی ناشی از

  عدم امکان بهره گیري از انرژي هاي تجدیدپذیر به صراحت قید شود . ،تمانمدارك فنی ساخ در است دلایل فنی توجیهی ارایه گردد و

    سـاختمان هـاي کـم انـرژي و، 19پایه تجدیدپـذیر بـراي سـاختمان هـاي منطبـق بـا مبحـث  میزان بهره گیري لازم  ازسامانه هاي بر
  آمده است.) 9(جدول  ساختمان هاي بسیارکم انرژي در

  
  انرژي سالیانه تأمین شده توسط سامانه هاي تجدیدپذیر (کیلووات ساعت بر مترمربع بام قابل استفاده)حداقل میزان  -)9جدول (

  

  

کیلـووات  30حـدود  ،میزان کیلووات مورد نیاز براي نصب ،ساختمانمقررات ملی  19مبحث  ذکرشده در و مقادیر) 9(با توجه به جدول 
  .وطه نصب نمودمح در ها روي سقف پارکینگ روي بام دانشکده و بر برکیلووات را  30 که می توان این مقدارمی باشد 

  

 

  نتیجه گیري -9-4

متوجه می شویم که حرکـت  ،با توجه به مباحثی که دراین فصل مطرح شد وتعهد ایران درعهدنامه هاي بین المللی وبرنامه ششم توسعه
روز  300بـودن بـیش از دارا به سمت استفاد ازانرژي هاي تجدیدپذیر امـري واجـب مـی باشـد وباتوجـه بـه پتانسـیل خـوب اصـفهان و
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همانطورکه مشخص شد نیروگاههاي فتوولتاییک خود به دودسته متصل بـه  استفاده ازنیروگاههاي خورشیدي ارجحیت دارد. ،خورشیدي
شبکه براي مکانهـایی اسـتفاده مـی شـود کـه ازشـبکه  ازصل ازشبکه تقسیم می شوند باتوجه به اینکه نیروگاههاي منفصل منف شبکه و

باتوجـه بـه  براي استفاده درزمانهایی که نورخورشید موجـود نمـی باشـد نیازمنـد بانکهـاي بـاتري هسـتند و سراسري برق دورهستند و
  می شود فعلا مقرون به صرفه نیست. سوبسیدي که براي برق هاي حرارتی  پرداخت

 .سـی قرارگرفـتشبکه استفاده کرد که نحوه واگذاري برق آنها نیزمـورد بررنیروگاههاي خورشیدي متصل به  بنابراین دراین پروژه باید از
نامه اي که دراین سال خریداري می شود ولی باتوجه به تصویب  20نیروگاههاي متصل به شبکه برق تولیدشان توسط اداره برق به مدت 

تولیـد بـرق  درصد برق مصرفی خود را توسط انرژي هاي تجدید پذیرتامین نماید و نمی تواند از 20 حداقل دانشکده باید ،فصل ارایه شد
 ساختمان براي اینکه دانشکده جزو ساختمان هـايمقررات ملی  19است با توجه به مبحث  ذکره لازم ب .درآمد بهره ببرد به عنوان منبع

  .توسط صفحات خورشیدي کافی می باشدکیلووات برق مورد نیاز 30کم انرژي باشد تامین 

قیمت هرکیلووات نیروگـاه متصـل بـه شـبکه درمقیـاس کیلـوواتی  ،باتوجه به اینکه تنوع برندها درنیروگاههاي خورشیدي زیاد می باشد
 300رده کـم مصـرف باشـد حـدود  بنابراین براي اینکه ایـن سـاختمان در .باشد میلیون تومان به ازاي هرکیلووات می 10تا  8,5حدود 

 ، برآورد مالی ودرآمـد نیروگـاهتولید نیروگاه به شبکه فروخته شودموافقت شود درصورتی که  .برآورد می شودمیلیون تومان هزینه اولیه 
باتوجـه بـه  برد تـا بازگشـت سـرمایه داشـته باشـد وسال زمان می  5و پانصد هزارتومان می باشد که حدود  ماهیانه حدود چهارمیلیون

 ،دراین فصل داده شد وبخشنامه هـاي موجـوداگرچه با توجه به توضیحاتی که  مابقی سود آن خواهد بود. ،ساله شرکت توزیع 20قرارداد
 سـط انـرژي هـاي تجدیدپـذیردرصد مصرف برق خـودش را تو 20 الزاماً باید دارد و لیست ارایه شده قرار دانشکده جزو اماکن دولتی در

 جهت مصرف داخلی دانشکده مصرف خواهد شد. شده تامین نماید وبرق تولیدي حاصل

  سیستم مدیریت هوشمند ساختمان -5

  مقدمه -1-5

درقـرن حاضـر مهمتـرین دارایـی هرجامعـه میـزان  انرژي نقش بسزایی درعرصه سیاسی اقتصادي واجتماعی جوامع بشـرایفا مـی کنـد.
نقش این مجموعه حیاتی  ،آن می باشد وامنیت ملی آنها مستقیما به این منابع وابسته است وبا کمبود منابع موجود درجهانذخایرانرژي 

یکـی ازمعیارهـاي  امنیـت وآرامـش او و رفاه انسان ،درگام دوم دهه بیشترخواهد شد ولذا بهاي پرداختی بابت آن نیزافزایش می یابد. هر
اکثرابداعات واختراعات ازنخستین انسانها تابه حـال درایـن مقولـه گنجانـده  درجهت ارتقا آن داشته است. مهم بشربوده وهرلحظه تلاشی

سیسـتم هـاي پیشـرفته ابزارآلـات، راهبري آسان تجهیزات وایجاد سیستم هاي تمام اتوماتیک،  .شده و براین مطلب صحه گذاشته است
  خانگی وصنعتی جزو این مقوله به شمارمی روند.

اتوماتیـک بـدون دخالـت شـخص        ساختمان نیزشامل تمام تجهیزات مورد نیاز یـک سـاختمان بـه صـورت تمـام  سازي هوشمند صنعت
مانیتورینـگ وکنتـرل آن  سیستم هاي مذکور تمام امکانات ورویه هاي موجود دراماکن را یکپارچه پیاده سـازي نمـوده اسـت. .می باشد

آنلـاین وهوشـمند ود ولذا موقعیـت ومشخصـات سیسـتم هـا، نت ومخابرات امکان پذیرخواهد بازنقاط مختلف جهان توسط خطوط اینتر
  د.کنترل می ش

تسهیلات مورد نیـاز یـک ، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با تکنولوژي نوین با راه حل هاي متفاوت و استقرار برروي شبکه کامپیوتر
، افـزایش رفـاه، سـلامتی ورضـایتمندي این سیستم درجهت ایجاد محیط مطلوبمجموع رفتارهاي  ساختمان مدرن را ایجاد نموده است.
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ارتقـا ، دسترسی دروب وکنترل آن، افزایش کارایی وبهره بري با ایجاد نقطه کاراستانداردساکنین، افزایش عمر مفید تجهیزات ساختمان، 
  ي سیستم خواهد بود .دکوراسیون وزییایی بنا ودرنهایت صرفه جویی درتمام هزینه هاي فوق ازمزایا

  کلیات -2-5

امـاکن داخلـی و همچنـین کـاربري فضـاها اعـم ازمکـانیکی و  ،حجـم زیربنـا ،معماري ساختمان بنا به طراحی و هر نیاز تجهیزات مورد
 ،نظـارت وپشـتیبانی مختصـی مـی باشـد ،رسیسـتم نیازمنـد مـدیریته ،الکتریکی متفاوت بوده ولذا جهت کنترل وبهره برداري مناسب

  دربخش ساختمانی این تجهیزات را به شرح ذیل می توان تقسیم بندي نمود :

  مولدهاي برق اضطراري ومنابع تغذیه بدون وقفه،تجهیزات توزیع انرژي الکتریکی  -
  مولدهاي گرمایش وسرمایش و تجهیزات سیرکولاسون وتانکهاي آبگرم بهداشتی -
  اطفاي حریق وسوخت رسانی،تجهیزات آبرسانی -
  نورپردازي وکنترل شرایط محیطی،روشنایی فضاهاي داخلی وخارجی ساختمان  -
  فنهاي اگزست وباکسهاي باحجم هواي متغیر،کویلهاي محلی،کویلها فن ،هواسازها -
  تجهیزات کنترل کیفیت هوا -
  کنترل فشارهوا ورطوبت اماکن -
  یخچالها وسردخانه ها-پکیج ها-یلرهاچ -
  صرفیگاز وبرق م-تجهیزات اندازه گیري آب -
  تجهیزات مدیریت کننده تردد خودرو درپارکینگها -
  سیستم کنترل تردد وتراکینگ -
  تجهیزات اعلام واطفا حریق -
  سیستم نظارت تصویري  -
  آنتن مرکزي -
  ارتینگ -
  کهتجهیزات شب -
  سیستم هاي صوتی -
  فاضلاب ساختمانی -
 یخچال و....)،ماشین لباسشویی،اسباب وتجهیزات قابل کنترل (گاز -

  
لزوما نیازیک ساختمان نمی باشد ولی نسبت به آنچه که درساختمان اجراشده وتکنولوژي تجهیزات موجود درسـاختمان همه موارد فوق 

  مانیتورینگ واستفاده بهینه ازانرژي را درآن حوزه به اجرا درآورد.،می توان قابلیت هاي کنترل

می باشد .به دلیـل انتظـارا ت  BMSپیمانکاران وافراد از،شاورین م،دراینجا باید به نکته مهمی اشاره کرد وآن تعریف متفاوت کارفرمایان 
این تعریف بسیارگسترده گردیـده اسـت .لـذا ،افراد ازسطح زندگی وخواسته هاي متفاوت وهمچنین هزینه قابل پرداخت کارفرما شخصی

تا تجهیزتمام سیستم هاي اشاره درپروژه هاي مختلف سطح اجراي این سیستم متفاوت است وازاجراي یک سیستم کوچک دریک پروژه 
شده درپروژه دیگرمتفاوت می باشد .ولیکن آنچه مهم می باشد لحاظ نمودن سطح انتظارات واسـتانداردها باامکانـات موجـود وهمچنـین 

  هزینه تمام شده پروژه خواهد بود.
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باید بـه منـابع واطلاعـاتی ازسیسـتم هـاي موجـود درسـاختمان دسترسـی داشـته باشـیم  BMSجهت طراحی وپیاده سازي تکنولوژي 
کاتالوگ تجهیزات ومنابع اینترنت داراي اطلاعات تکمیلـی ،مهندسین برق وتاسیسات،طراحان نقشه هاي ساختمانی ،.مهندسین مکانیک 

  یازبه اطلاعات دقیق وهمچنین محاسبات آنها داریم.ازنقشه هاي اجرایی آن ساختمان خواهند بود .درسیستم مدیریت ساختمان ما ن

  روش تشریح پروژه -3-5

  :براي طراحی وبعد ازآن اجراي پروژه باید ابتدا موارد زیرمورد مطالعه قرارگیرد

  ابتدا کلیات سیستم و تجهیزات وابسته به صورت کلی وکامل تشریح گردد -
  ددهدف ازاجراي طرح درپلان هاي مختلف ساختمان بررسی گر -
  توضیحات وروش هاي اجراي سیستم مورد نظرلحاظ شود -
  تفسیرنمونه مدل هاي اجرایی  -
  مجتمع سازي بادیگرتجهیزات -
 نقشه هاي اجرایی -

 

به سـه صـورت توسـعه یافتـه  BMSتشریح تمام سیستم هاي فوق بسیارطولانی است که دراین گزارش نمی گنجد .درسطح دنیا  نکته :
  برپایه سیستم ها -3  برپایه سرویس ها و -2 برپایه کارایی  -1: است

 در مسـقتر )EIBG( این تکنیک براساس سیستم هاي موجود درساختمان توسعه یافته است ودرگروه هوشمندسازي اروپا برپایه کارایی:
  است .سرویس ها ومدیریت بهینه سازي متقابل تشکیل یافته نیازمندیهاي بنا و سازه، سیستم ها،  از انگلستان می باشد و

)       JIBIاین تکنیک براساس نقاط دید سیستمها وکیفیـت سـرویس هـا تشـکیل یافتـه  و موقعیـت توسـعه آن درژاپـن ( :برپایه سرویس
براي مثال می توان به متدهاي سرویس ارایه شده درارتباطات (سرویس هاي ارسال ودریافت داده ومدیریت مـوثر) اتوماسـیون  .می باشد

  هوشمند براي فعالیت هاي مناسب اشاره نمود.محل کاروخانه 

این تکنیک به صورت مستقیم براساس تکنولوژي آدرس پـذیري توسـعه یافتـه اسـت ودرکشـور چـین اسـتاندارد آن  :برپایه سیستم ها
مدیریت سیستم وسرویس وهوشمند سازي اداري و مسکونی، شبکه هاي ارتباطی وهمبندي سازه،  ). IBSطراحی و پیشنهاد شده است (

  رفاه وامنیت براي کاربر مد نظرقرارگرفته است.لیت هاي بالا، با قاب

4-5- Konnex (KNX) ؟چیست  

KNX   که قبلا تحت عنوانEIB (European Installation Bus) ارتباطات کنترل سـاختمانی (صـنعتی نامیده می شد یک سیستم( 
اي اجرایـی ومانیتورهـا ، ترمینال هـکنترلرها، عملگرهاها، هایی مانند سنسورمی باشد که ازفناوري اطلاعات براي مرتبط نمودن دیوایس 

استفاده می کنند .این فناوري درتاسیسات الکتریکی براي انجـام سـناریوها وفرآینـدها ي اتوماسـیون سـاختمان طراحـی ومورداسـتفاده 
  قرارمی گیرد .

بتدا اطلاعات را دریک فریم داده اي قرارداده وسپس به طوردیجیتالی آن زمانی که دیوایسی داده هارا به دیوایس دیگري ارسال می کند ا
 را روي یک باس انتقال می دهد که محیط هاي انتقالی مختلفی را می توان براي باس استفاده نمود :

-١-Twisted-pair cable(KNX.TP) 
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٢-power Line(KNX.PL) 

٣-Radio Frequency(KNX.RF) 

٤-Fiber Optic Cable(KNX.FO) 

  دیوایسی که دراجراي یک فانکشن دخیل هستند اطلاعات را مستقیما به یکدیگر مبادله می کنند .

KNX  ،شـرکت  210بیش از 2010تاسال  پرده ها یا کرکره ها استفاده کرد.، ترددرامی توان براي کنترل روشنایی، تهویه مطبوع، صوت
به بازارعرضه نموده اند که تعداد این اعضا و محصولاتشان  KNXوتکل باز نوع محصول مختلف تحت پر 7500بالغ بر KNXعضو انجمن 

  هرروز درحال توسعه می باشد .

 Konnexمزایاي  -1- 4- 5

هزینه هاي انرژي پایین ترازجمله عوامل مهم و موثر درافزایش روزافزون تاسیسات برقی و سیستم هاي ، افزایش ایمنی، راحتی و آسایش
  اداري وتجاري مدرن به شمارمی روند .طی (صنعتی) درساختمان هاي مسکونی، ارتبا

  ساختمان هاي مدرن داراي دیوایس هاي زیادي ازقبیل :

  سنسورهاي سویچ)-دتکتورها حرکت-سنسورها (براي مثال سنسورهاي روشنایی -
  موتورها)-دیمرها -(براي مثال رله ها عملگرها -
 ترموستات ها) دیوایس هاي کنترل و تنظیم (مانند -

  
دیوایس هاي اجرایی و مانیتورینگ (بصري) مانند کنترل پانل ها هستند که این دیوایس ها براي انجام سـناریوهاي مختلـف سـاختمانی 

  مانند سناریوهاي زیرمورد استفاده قرارمی گیرند :

  سناریوهاي ورودي وخروجی -
  سناریوهاي پردازش -
  ناریوهاي مدیریتیس -
 سناریوهاي عملیاتی -

  

  .به منظور انجام سناریوهاي پیچیده نیاز است که دیوایس ها قادر به برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات بایکدیگر باشند

5 -5-Lonworks  ؟چیست  

توسعه یافته  Echelonیک راه حل شبکه سازي باز براي اتوماسیون ساختمان وشبکه هاي کنترلی می باشد که توسط شرکت آمریکایی 
سیستم به شیوه اي است که می تواند درکنترلرهاي اتوماسیون ساختمان متمرکز وهمچنین دربخش هاي ساختمان نامتمرکز این  .است

  مورد استفاده قرارگیرد .

Lonworks  یک سیستم باس استاندارد می باشد که دیوایس هوشمند را دریک شبکه کنترل عملیاتی محلی قادر به برقراري ارتبـاط بـا
  .دیکدیگرمی ساز

6-5- BACnet ؟چیست  
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 BACnet (Building Automation and Control Network)  یافتـه توسـط انجمـن یک استاندارد وپروتکل ارتبـاطی داده توسـعه
سرمایش وتهویه مطبوع آمریکا براي استفاده دراتوماسیون ساختمان می باشد که دیوایس ها وسیستم هـا را قادربـه مهندسین گرمایش، 

درسیستم هاي اتوماسیون بیشماري درسرتاسرجهان استفاد ه می وشـد و ازاسـتاندارد بـین المللـی  BACnet .می سازد اطلاعاتمبادله 
ISO بدست آمده است . 2003درسال  ٥-١٦٤٨٤  

BACnet یـک براي نیاز به یک پروتکل ارتباط داده استاندارد تکامل یافته اسـت کـه بخـش هـاي کنترلـی واتوماسـیون مختلفـی را در
 BACnetدرواقـع  .قلال تولید کننده اطمینان می دهدساختمان قادربه برقراري ارتباط با یکدیگرمی سازد و ازقابلیت انتقال داده ها واست

د بـه وورولات متنوع خود تحـت ایـن پروتکـل و یک پروتکل ارتباطی بازاست که مسیر را براي تولید کنندگان مختلف جهت تولید محص
  بازگذاشته است.بازارجهانی 

  مقررات ملی ساختمان 19مبحث  پیشنهاد -7-5

 یکـی درمـورد کنتـرل و .قسمت اشاراتی به سیسـتم هـاي هوشـمند سـاختمان شـده اسـت دو مقررات ملی ساختمان در 19درمبحث 
  .می باشدمانیتورینگ سیستم سرمایش و گرمایش و دیگري درمورد کنترل و مدیریت سیستم روشنایی 

سیسـتم هـاي سرمایش و گرمایش ساختمان ممکن است به دوصورت مرکزي یا مستقل  تامین شود. موتورخانه هاي وپکـیچ هـا ازنـوع 
  . بخاري ها وکولرها ازنوع سیستم مستقل به حساب می آیند .مرکزي به حساب می آیند

همچنـین  سامانه هاي کنترل مناسب هسـتند.ذکرشده است که تمام سیستم هاي مرکزي و سیستم هاي مستقل نیازمند  19درمبحث 
  ))10(جدول  .می باشد نیازمند سامانه هاي کنترل مجزا ،گرمایی یا سرمایی هرفضاي کنترل شده براي کاهش نیاز

  الزامات و قوانین کنترل و پایش (مانیتورینگ) - )10جدول (

  
، مراکزکنترل باقابلیت برنامه ریـزي کننده ها و، کنترل هاسویچ ، شامل کلیدها وحسگرها ي هوشمند )LMSسیستم مدیریت روشنایی (

) وسیستم مدیریت هوشمند ساختمان EMSتنظیم واتصال به شبکه ها وسیستم هاي مختلف ازجمله سیستم مدیریت انرژي ساختمان (
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)BMS( .هـاي روشـنایی فرصـت زیـادي کنترل و قطع ووصل مولدها یا اجزاسیستم ، برنامه ریزي، بامدیریت مورد استفاده قرارمی گیرد
  براي صرفه جویی درانرژي فراهم خواهد شد .

  حداقل امکانات وقابلیت هاي سیستم مدیریت  روشنایی عبارتند از :
  

  سري یا ساختاردیجیتالی آدرس پذیر قابل استفاده با توپولوژي ستاره و )الف

  براي کم سو کردن وکاهش شدت روشناییانواع حسگرها وتوانایی استفاده دیمري  با برنامه ریزي وکار ب)

ر، حسـگرحرکت وحضـو، حسـگرنوريویاگروهی چراغ ها، قابلیت کارباحسگر شدت روشنایی،  و کنترل تکی قابلیت قطع ووصل پ)
روز باهدف تامین شدت روشنایی درنقاط مختلف فضا وصرفه جویی درمصرف بـرق بـا بهـره  نور قابلیت ترکیب روشنایی مصنوعی و

  سگرهاي نوريگیري ازح

  قابلیت اتصال به پرده کرکره خودکار براي تنظیم مقدارنورورودي به فضا ت)

  قابلیت اندازه گیري وثبت مقدارمصرف برق مدارهاي روشنایی قسمت ها ویا فضاهاي مشخصی ازساختمان ث)

که مورد نیاز مدیریت سیسـتم مـی اندازه گیري وثبت مدت زمان روشن بودن چراغ ها ویا خاموش بودن آنها واطلاعات دیگري  ج)
  باشد

  قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به فعال بودن یا غیرفعال بودن مدارهاي روشنایی چ)

قابلیت ارسال اطلاعات مربوط به مقدارمصـرف بـرق مـدارهاي روشـنایی قسـمتی ازسـاختمان بـه سیسـتم مـدیریت هوشـمند  ح)
) وثبت آنها براي بررسی دوره اي ونیزمدیریت مصرف انرژي درسیستم مدیریت هوشمند ساختمان.دراین سیسـتم BMSساختمان(

 .دیریت هوشـمند سـاختمان صـادرمی شـودفرمان قطع ووصل سیستم روشنایی ازطریق ماژول مرتبط با کنترلرومرکز سیسـتم  مـ
  دراین صورت پروتکل ارتباطی باید ازنوع استاندارد باشد .

  نتیجه گیري -5- 8

اجـراي سیسـتم مـدیریت روشـنایی و کنتـرل ، یطراحـ تـیم پیشـنهاد ،باتوجه به هزینه هاي بالاي سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
 ذکره پیشنهاد داده می شود .لازم ب KNXپروتکل  هاي ارایه شده، جه به پروتکلهوشمند سیستم سرمایش و گرمایش می باشد که با تو

 .، طراحـی لـازم صـورت گیـردسیستم هوشمند ساختمان انتخاب شـود تـا بـا انتخـاب برنـدهاي موجـود باید مشاوراست دراین مرحله 
ولی پیشنهاد تـیم طراحـی اسـتفاده ازسیسـتم مـدیریت روشـنایی بـا  سناریوهاي مختلفی می توانیم براي این ساختمان پیشنهاد دهیم

 تأسیسـات کـه درگـزارشه یکی دیگـر ازپیشـنهادها مـی باشـد وتورخانهمچنین مانیتورینگ م .می باشد DALIو  KNXپروتکل هاي 
  مکانیک به آن اشاره شده است.

  

  

  

  سیستم جریان ضعیف -6
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  .تمها را مورد مطالعه قرارمی دهیمتک تک سیسسپس  ،دراین فصل ابتدا به بررسی مفاهیم اولیه می پردازیم

  تعاریف -1-6

  سیم فرکانس پایین - 1-1-6
اي ازهادي هاي عایق شده که کنارهم قرارگرفته ومی تواند همراه با یک حفاظ فلزي باشد سیم می توانـد بـه دوشـکل هادي یا مجموعه 

  زیرباشد :

  تک رشته اي :شامل یک رشته هادي عایق شده الف)

  شامل چندرشته عایق شده چند رشته اي: ب)

  نام گذاري زیر براي سیمها کاربرد دارد:

  )براي سیم بادورشته هادي Pairزوج (

  )براي سیم با سه رشته هادي Tripleسه تایی (

  )براي سیم با چهاررشته هاديquadچهارتایی (

  ) براي سیم با پنج رشته هاديquintupleپنچ تایی(

  کابل روکش شده–کابلهاي فرکانس پایین  - 2-1-6
  وپیوسته دربرگرفته شده باشد مجموعه اي ازهادي هاي عایق شده که به وسیله یک پوشش محافظ کلی

  انتخاب جنس عایق بندي - 3-1-6
جنس عایق وغلاف درکابلهاي تلفن باید باتوجه به خواص آن وموارد مصرف کابلها انتخاب شود به طوري کـه مثلـا بـراي کابلهـاي مـورد 

سوزنیست به کـاررود وبـراي کابلهـاي استفاده درفضاي سرپوشیده وداخل ساختمان براي عایقبندي کابل باید ماده پی وي سی که خود 
  مورد نیاز درفضاي آزاد وخارج ازساختمان ازیک ماده پلی اولفین که داراي خواص الکتریکی ومکانیکی مطلوب است استفاده شود .

  جدایی مدارها : -4-1-6
تمـال ایجـاد ولتاژهـاي مخـاطره به منظورکاهش تداخل الکتریکی بین مدارها مختلف جریان ضعیف وسایرمدارها وبه حداقل رساندن اح

آمیز برروي مدارهاي جریان ضعیف وسایرمدارها وبه حداقل رساندن احتمال ایجاد ولتاژهاي مخاطره آمیز برروي مدارهاي جریان ضـعیف 
  شرایط عمومی زیرباید مورد توجه قرارگیرد :

  الکتریکی به سه دسته به شرح زیرتقسیم نمود:تداخل  برابر مدارهاي جریان ضعیف را ممکن است برحسب میزان حساسیت در )الف

مدارهاي داراي حساسیت ویژه دربرابرتداخل الکتریکی ازجانب مدارهاي مجاور که شامل مدارهاي ورودي تقویت کننـده  :دسته اول
  فرکانس صوتی ومدارهاي توزیع فرکانس رادیویی می شود.

تریکـی ازجانـب مـدارهاي  مجـاور وغیرمحتمـل درایجـاد تـداخل مـدارهاي فاقـد حساسـیت ویـژه دربرابرتـداخل الک :دسته دوم
  درسایرمدارها جز مدارهاي دسته اول که شامل مدارهاي عمومی وخصوصی تلقی می شود



                                                      گزارش مطالعات تأسیسات الکتریکی ساختمان دانشکده مجازي دانشگاه اصفهان
 

٣٦ | P a g e  
 

مدارهاي فاقد حساسیت ویژه دربرابرتداخل الکتریکی کـه بـه علـت انتقـال قـدرت نسـبی زیـاد یـا طبیعـت ضـربه اي  :سته سومد
یافرکانس بالاي نسبی جریان محتمل به ایجاد تداخل الکتریکی درمدارهاي مجاورمی باشد مانند مدارهاي سیستم هاي مادرسـاعت 

  ه فرکانس صوتیاعلام حریق وخروجی تقویت کنند-فراخوان ها–ضربه اي 

کـاربرد کابلهـاي -کاهش تداخل الکتریکی ممکن است به وسیله استفاده ازکانال ها ولوله هاي فلزي باپیوستگی الکتریکی ومکـانیکی ب)
م حفاظ داریا با ایجاد فاصله بین مدارها ایجاد شود.مدارهاي دسته اول ودوم باید بااستفاده ازکابلهاي حفاظ داري که به طورموثربه سیست

زمین متصل شده باشد سیم کشی وکابل کشی شود .اقداماتی که باید به منظورکاهش یا اجتناب از تداخل انجام شود بستگی به ویژگـی 
  . ومیزان جریان وطول مدارمورد نظر خواهد داشت

  اصول وروشهاي نصب سیم ها وکابلهاي تلفن - 2-6

باید توسط لوله هاي مجزا یا باتقسـیم بنـدي هـاي جداگانـه درکانـال سیستم سیم کشی وکابل کشی تلفن درداخل ساختمان  -1-2-6
  انجام شود .

حداقل فاصله بین کابلهاي هم ولتاژ باید به اندازه قطرکابل ضخیم تر مجاورپیش بینی شود .درصورتی که ولتاژکابلهـاي مـوازي  -2-2-6
دیهی است که کابلهاي تلفن بایـد دریـک گـروه نصـب گردیـده سانتی مترباشد ب 30متفاوت باشد حداقل فاصله بین دوکابل مجاور باید 

  شوند وحداقل  فاصله آن ازدیگر کابلها برابربا فاصله یادشده درنظرگرفته شود

  داراي یک رشته هادي مخصوص اتصال زمین باشد. استفاده در سیستم تلفن باید ازنوع حفاظ دار و کابلهاي مورد -3-2-6

م کشی تلفن ساختمان ها باید براساس محاسبه تعیین شود لیکن حداقل آن نبایـد درهـیچ مـوردي قطرسیم ها درسیستم سی -4-2-6
  میلیمتر کمتر باشد . 0,6نباید از

حداکثرتعداد کابلها داخل کانال مجرا ویالوله باید به گونه اي تعیین شود که کشیدن آن به آسانی میسر وبازدید ویا تعویض آن  -5-2-6
برابـر  1,5کانـال ویالولـه مسـاوي یـا بیشـتراز–رباشد با توجه به موارد یاد شده توصیه می شـود قطرداخلـی مجـرا به سهولت امکان پذی

  قطرخارجی کابل یادسته کابلهاي کشیده شده درداخل آن باشد .

ال به خطوط تلفن درمواردي که ازمرکز تلفن داخلی استفاده می شود اتاق مرکزتلفن باید ازنظر سیستم سیم کشی داخلی واتص -6-2-6
شهري درمحل مناسبی واقع شده وداراي ابعاد مناسب براي نصب دستگاههاي مرکـزتلفن ودیگرتجهیـزات جریـان ضـعیف باشـد وبـراي 

  منظور دیگري مورد استفاده قرارنگیرد

-جهـت ماننـد سـه راه درمواردي که کابلهاي مخابراتی برروي سینی کابل نصب می شوند کابلها باید درنزدیکی هرمحل تغییر -7-2-6
متردرمسـیرهاي عمـود بـه سـینی کابـل  1,5متردرمسیرهاي افقی ودرهر 10چهارراه یا درانتهاي هرمسیر افقی ویا قایم وهمچنین درهر

  محکم شوند .

درمجتمع هاي ساختمانی یا صنعتی بزرگ ومانند آن که معمولااستفاده ازکابلهاي تلفنی زمینی مطرح اسـت ممکـن اسـت بـا  -8-2-6
  توجه به شرایط محل کابلهاي مزبوررادرداخل مجرا ویا کانال  ویا مستقیما درزیرسطح زمین مدفون نمود 

براي خوابانیدن کابلهاي تلفن باید ازمیزان درجه حرارتی که کابل می باید تحت آن کشیده شود مطمین شویم .درجـه حـرارت  -9-2-6
  :کابل کشی کابلهاي پلاستیکی تلفن مانند زیراست

  درجه سانتی گراد+ 50تا  -5 ابلهاي داراي عایق وغلاف پی وي سی ازک -
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 درجه سانتی گراد+ 50 تا -20 کابلهاي داراي عایق وغلاف پلی اتیلن از -
  

  + درجه سانتی گراد مورد بهره برداري قرارگیرند .60تا -30 البته این کابلها زمان بهره برداري ممکن است از

باید باشرایط مربوط به خم کردن کابلها مطابقت کند .حداقل شعاع خمش کابلها داراي عایق وغلاف  تغییرجهت کانال کابل -6- 2- 10
  پلاستیکی به شرح زیراست :

  برابرقطرخارجی کابل 20درمواردي که مسیرکابلها داراي خم هاي متعددي است  -
 برابرقطرخارجی کابل 15درمواردي که مسیرکابل فقط داراي یک خم است  -

  
براي نصب کابلهاي تلفن درداخل کانال خاکی باید کانال مورد نظربـا ابعـاد مشـخص شـده درنقشـه مربـوط حفروکـف آن بـه  -11-2-6

سانتی متر ضخامت باشد وسپس کابلها برروي آن خوابانیده  5طوریکنواحت ماسه ریزي وکوبیده شود به گونه اي که ماسه متراکم داراي 
سانتی مترگردد .آنگاه یـک نوارپلاسـتیکی خبردهنـد  15یده شود به نحوي که قطرماسه متراکم شود ومجددا ربروي آن ماسه ریزي وکوب

سـانتی متربـرروي  22که مشخص کننده کابل تلفن باشد برروي آن کشیده شده وبه منظور حفاظت کابل ها یک ردیف آجر بـه عـرض 
متري تاسطح زمین ادامه یابد .خاك مـورد اسـتفاده بـراي سانتی  15نوارمزبورچیده وسپس عمل خاکریزي وکوبیدن به صورت لایه هاي 

 95درصد ودرسواره رو با ید  90سانتی مترباشد (تراکم خاك درپیاده رو باید  10خاکریزي نباید داراي قلوه سنگ هاي داراي قطربیش از
  درصد باشد .)

کابلهایی خواهد داشت کـه درمجـاورت هـم قرارمـی عرض کانال حفرشده به منظور نصب کابلهاي زیرزمینی بستگی به تعداد  -12-2-6
سانتی مترخواهد بود .همچنین عمق کابل ازسطح زمین بستگی به تعداد کابلهایی دارد کـه روي یکـدیگرقرارمی  40گیرد .لیکن حداقل 

سـانتی  120سـواره رو سـانتی متـر فاصـله ازدیـوار ودر 80سـانتی متربـا  80گیرند .لینک به طورکلی عمق کانال تلفن باید درپیاده رو 
متردرنظرگرفته شود .درمواردي که رعایت عمق کانال امکان پذیرنباشد استفاده ازحفاظ مکانیکی (لولـه گـالوانیزه یـا لولـه پـی وي سـی 

  کیلوگرم درمترمکعب)عمق حفاري را کاهش داد . 200سانتی متربتن  10با 100×110باابعاد 

سـانتی متـر  30گار وفاضلاب ومانند آن کشیده شود حـداقل فاصـله بایـد –ت لوله هاي آب درمواردي که کابل تلفن به موازا -13-2-6
سانتی متر درنظرگرفته شود .درمواردي که رعایت فاصله یادشده امکـان پذیرنباشـد ممکـن  20ودرصورتی که متقاطع باشد حداقل باید 

  مترتقلیل داد سانتی 15تا  10است با استفاده ازحفاظ مکانیکی فواصل مزبور را بین 

درجه سانتی کراد را بـه خـوبی تحمـل  15+ درجه سانتی گراد با تغییرات روزانه محیط تا 50تا  10-جعبه تقسیم باید دماي  -14-2-6
درصـد فـرض شـود ب طـوري کـه 75کل اوقات حاکم فرض شود .رطوبت نسبی متوسط سـالانه بایـد  ٪ 25نماید .حد بالاي دما باید در

صد تجاوزنکند .درصورت استفاده ازمواد پلاستیکی درجعبه تقسیم ازترکیباتی استفاده شـود کـه دراثرحـرارت دود یـا در 95حداکثرآن از
  بخارهاي مسموم صادرنکند .

اهم باشد .مقاومت دي سی کمتراست  600هرتز باید درحدود  3000تا  300امپدانس نوعی گوشی تلفن استاندارد درفرکانس  -15-2-6
  اهم خواهد بود . 250گوشی تلفن حدود مثلا براي نوعی 

ولـت دي سـی اسـت .جریـان حـداقل دسـتگاه تلفـن  48ولتاژنوعی دستگاه تلفن استاندارد که باید بتواند بـه ازاآن کارکنـد  -16-2-6
  میلی آمپرباشد . 20مذکورباید 
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  پارامترهاي مهم درسیستم هاي نظارت تصویري  -3-6

1-3-6 - Camera Z/P/T چیست؟  
  دوربین ها قابلیت هاي زیررادارند :این 

Pan  : (راست وچپ) حرکت لنزدوربین به صورت افقی 

Tilt : (بالا و پایین) حرکت لنزدوربین به صورت عمودي 

Zoom : (بزرگنمایی تصویر) حرکت لنز دوربین به سمت سوژه  

  دوربین دام چیست؟ - 2-3-6
Dome  دارند وقابلیت نصب زیرسقف را به صورت یک گنبد معکوس دارند .مزیت ایـن به معناي گنبد است این دوربین ها شکل گنبدي

دوربین ها این است که می توانند حتی تصویرزیرخود را نیزنشان دهند ونقطه کورنداشته باشند .درصورتی که سایردوربین ها نمی توانند 
  .رخش داردمحیط پایین خود رانشان دهند .لنز این دوربین ها نیزقابلیت بزرگنمایی وچ

  
 (Dome)نمونه یک دوربین دام  -)16شکل (

  

 CCTV , IP(Internet Protocol)تفاوت دوربین هاي  -3-3-6

IP camera  به صورت مستقیم به کامپیوتر واینترنت وصل می شود وازطریق اینترنت قابلیت کنترل دارد ولی دوربین هايCCTV  غالبا
 اینترنت داشته باشند . را به می توانند به اینترنت وصل شوند تا انتقال تصاویر کنترل مرکزي)(دستگاه  به دي وي آر از طریق اتصال
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  IPنمونه یک دوربین  - )17شکل (

 

  چیست ؟ Indoor و outdoorدوربین   از منظور -4-3-6
می باشـند  Outdoor خارجی نصب شوندباد دارند ومی توانند درفضاهاي  باران و، رطوبت، وسایلی که حفاظت خوبی درمقابل گرد وغبار

بـوده ولـوازم  Outdoorهستند .دوربین هایی که درخیابـان هـا نصـب مـی شـوند بایـد  Indoorولی وسایلی که حفاظت فوق را ندارند 
 IP٤٤الکتریکی قابل نصب درمحیط بازوغیرسرپوشیده مثل بام و حیاط و خیابان بایـد ازنظرحفاظـت نفـوذ آب وگـرد و غبـار داراي کـد 

  باشند .

  
 نمونه یک دوربین مخصوص فضاي بیرون -)18شکل (

 

  اي معمول دردوربین هاي مداربسته انواع لنزه -3-6- 5
 تصویر لنـز شده ولی وضوح شود میدان دید کمتر مشخص می شوند که هرچه عدد بیشتر 16-12-8-6-4لنزهاي معمول با شماره هاي 

  .مشاهده استبه راحتی قابل  بیشتر وجزییات تصویر
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 انواع لنز دوربین مدار بسته -)19شکل (

  

  کابلهایی که به دوربین مداربسته وصل می شوند -6-3-6
  :دارندبر عهده  را سه نوع کابل به دوربین مداربسته وصل می شوند که وظایف زیر

  کابل تصویرکه خروجی تصویررا حمل می کند الف)

یا یا اسکنررادارد براي کنترل حرکت دوربین به بالا و پایین وچپ وراست جهت اسکن کابل کنترلی که سیم هاي اسکن کننده  ب)
  .همچننین سیم تنظیم کننده لنز براي زوم دراین دسته قرارمی گیرد و

  .بین استرکابل تغذیه یا کابل ولتاژکه تامین کننده برق دو ج)

  
 نمونه کابل دوربین مدار بسته -)20شکل (

  
ایکابلهایی که بیشتردرسیستم هاي نظارت تصویري مورد استفاده قرارمی گیرند  می باشند .کابل کواکسیال یاکابـل   RG٦-RG٥٩کابلھ

یـک  RG٦براي انتقال سیگنالهاي با فرکانس بالا وجلوگیري ازتداخل الکترومغناطیسی برآنها استفاده مـی شـود.کابل  RG٥٩ هم محور
ست که کاربردهاي مختلفی دارد این کابل علا وه بر اینکه براي سیستم هاي نظارتی به کارمی رود درخانـه هـا نوع متداول دیگر ازکابل ا

داراي هادي هسته اي بزرگتري است وعـایق آن  RG٥٩براي نصب  تلویزیون کابلی مورد استفاده قرارمی گیرد این کابل نسبت به کابل 
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داراي یک لایـه محـافظتی اسـت  RG٥٩برابر ضخامت لایه محافظتی باشد درحالی که  4 یا برابر 2ضخیم تراست .ضخامت آن می تواند 
  درمقایسه بادیگرکابلها مناسب ترمی باشد . RG٥٩درنتیجه 

  سوییچر چیست؟ - 6- 7-3
مانیتورنشـان سیستم سوییچر تصویردوربین هاي مداربسته را به ترتیب و یکی پس ازدیگري هرکدام را براي یک مدت کوتاه روي صفحه 

می دهد به طوري که وقتی تصویر یک دوربین قابل رویت است تصویردیگردوربین هـاي مداربسـته ازدیـد مـا مخفـی مـی مانـد .یعنـی 
  درهرلحظه فقط یک دوربین مداربسته را می توان روي صفحه مانیتورنشان داد.

  دوربین تلویزیونی درب بازکن صوتی و تصویري - 8-3-6
سته به مورد استفاده ازنوع با صدا (میکروفن دار)یا بی صدا بدون لنز یا لنزدارانتخاب شـود .ایـن گونـه دوربـین هـا دوربین ممکن است ب

درجـه یـا قابلیـت داراي تنظـیم  135درجه یا  92درجه یا بازمانند  77سفید یارنگی و بازواویه دید معمولی -همچنین ممکن است سیاه
معمولی(بدون زوم)باشد .سیستم دوربین همجنین باید مجهز با نورمـادون قرمـز بـراي دیـد درشـب زاویه درچهارجهت وازنوع زوم دار یا 

واضـح  تصـاویر لوکس) 0,1باشد به گونه اي که درنورمختلف روز وشب (حداقل  (اتوایریس) وامکاناتی همچون سیستم تنظیم نورخودکار
خودکارروشن شود .همچنین دوربین باید قابلیت روشن شـدن ازداخـل وروشن ارایه شود .سیستم دوربین باید درهنگام زنگ زدن به طور

  واحد را داشته باشد.

  شبکه هاي کامپیوتري -4-6

  :انواع کابلهاي شبکه هاي کامپیوتري به شکل زیراست -1-4-6

 شـوند:) کـه ایـن کابلهـا بـه هفـت دسـته تقسـیم مـی UTP: unshielded twisted pair( زوج بـه هـم تابیـده بـدون شـیلد الـف)
CAT١,CAT٢,CAT٣,…….CATسیم می باشند : 8زوج یا  4که کابلهاي مرسوم امروزي کابلهاي زیرمی باشد وشامل  ٧  

CATمگاهرتز 100مگابیت برثانیه سرعت انتقال اظلاعات دارد ولی با فرکانس  100حداکثرتا  :  ٥  

CAT٥e:  مگاهرتز 100با فرکانس حداکثرتا هزارمگابیت برثانیه سرعت انتقال اطلاعات دارد ولی 

CATمگاهرتز 250: حداکثرتا هزارمگابیت برثانیه سرعت انتقال اطلاعات دارد ولی با فرکانس ٦ 

 CATمگاهرتز 600فعلا تا هزارمگابیت برثانیه سرعت انتقال اطلاعات دارد ولی با فرکانس  :٧  
 

 )STP :shielded twisted pairزوج بهم تابیده شیلد دار ( )ب

توري مسی بافته شده به دورسیم است که نویز با تداخل امواج الکترومغناطیسی را می گیرد .شیلد باید به زمین متصل شـود پـس شیلد 
  :باید سوکت هاي کابل نیزحفاظ دارباشند .این کابلها به دسته هاي زیرتقسیم می شوند

CAT١A-CAT٢A-CAT٦A-CAT٩A 

  می باشند ولی نویز نمی گیرند. UTP تروگران تر ازغیرقابل انعطاف این کابلها سنگین تر، 
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  )FTP:Foiled twisted pair , SCTP :Screened twisted pair( زوج به هم تابیده داراي پرده فلزي یا داراي فویل )پ
  است هستند که شیلد ندارند ولی براي اینکه اثرنویز را کم کنند دورآنها فویل ب کاربرده شده UTPاین کابلها ازنوع 

  .ناپذیري بسیاربالایی دارند نویز ) این کابلها نیزSFTP :shielded and Folded twisted pairزوج به هم تابیده شده وشیلد شده ( )ت

ناپذیري بسیاربالایی  نویز این کابلها نیز )SSTP: screened shielded twisted pairزوج بهم تابیده شیلد شده وداراي پرده فلزي ( )ث
  .دارند

    سـیم دارد کـه 4است که مخصوص تلفـن مـی باشـد و RJ١١نام داردوشبیه کانکتور  RJ٤٥کانکتورکابل هاي شبکه کامپیوتر  -2-4-6
بین مودم وکـارت شـبکه داخـل  CAT٥می توانید به همراه کابل  راRJ٤٥  می توانید آن را روي تلفن روي میزمنزلتان ببینید .کانکتور

Case  سیم به آن متصل است . 8کامپیوترتان ببینید که  

هرکـامپیوتر مـی توانـد  گر متصل می شوند حداکثر فاصلهکامپیوترها توسط هاب یا سوییچ به صورت توپولوژي ستاره به یکدی -3-4-6
  مترباشد . 100

اعـات را بـه سـمت همـه یک چندراهی است که چندین کامپیوتر را به هم مـرتبط مـی سـازد ولـی امنیـت نـدارد واطل :هاب -
  می توان هاب را به جعبه تقسیم تشبیه نمود . کامپیوترها  می فرستد.

دارد واطلاعات را فقط بـه سـمت  خوبی یک چندراهی است که چندین کامپیوتر را به هم مرتبط می سازد ولی امنیت :سوییچ -
  .کامپیوترمقصد می فرستد یعنی باهوش است

  مترباشد. 1هروسیله اي که میدان مغناطیسی ایجاد می کند ازکابل شبکه باید حداقل فاصله موتورصنعتی با  -4-4-6

 ،درکانال بین آن یا سانتی متر است واین کابل باید درکانال یا لوله جداگانه قرارگیرد 13حداقل فاصله کابل برق تا کابل شبکه  -5-4-6
  یک دیوار جداکننده سرتاسري وجود داشته باشد.

متراطلاعات را می  100از تکرارگر که نوعی تقویت کننده است استفاده می کنیم که دوباره تا متر 100 از مسیرهاي دورتربراي  -6-4-6
و باید ازفیبرنوري استفاده فرستد ومی توان چندین تکرارگر درمسیراستفاده کرد ولی براي مسیرهاي خیلی طولانی صرفه اقتصادي ندارد 

  ر اطلاعات را بدون تکرارگر می فرستد.کیلومت 5که معمولا تا نمود 

  نتیجه گیري -6- 5

مـورد برنـد و  در مجري اعلـام حریـق نیـز بایستیاین مورد  در .نوع آدرس پذیر باشد می شود سیستم اعلام حریق ساختمان از پیشنهاد
همچنین دوربین هـاي  می گردد.پیشنهاد ستاره نوع  همچنین توپولوژي سیستم شبکه از .احی همفکري هاي لازم صورت گیردنحوه طر

  براي این پروژه پیشنهاد می می گردد. دار IPدوربین هاي  مداربسته تحت شبکه و
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  نورپردازي روشنایی و -7

  سیستم مدیریت روشنایی -1-7

  قابلیـت  بـامراکزکنتـرل  (یـا کنتـرل گرهـا) و کننده هاایی شامل کلیدها وحسگرهاي هوشمند، سویج ها، کنترل سیستم مدیریت روشن
تنظیم واتصال به شبکه ها وسیستم هاي مختلف ازجمله سیستم هاي مـدیریت انـرژي وسیسـتم هـاي مـدیریت هوشـمند ، برنامه ریزي

یا اجزاسیستم روشنایی فرصـت هـاي چشـم گیـري بـراي  وصل مولدها قطع ورارمی گیرد.بامدیریت برنامه ریزي، کنترل، مورداستفاده ق
ي ایجاد می گردد .همانطورکه دربخش سیستم مدیریت ساختمان ذکرشد به کارگیري این سیستم درطرح به صرفه جویی درمصرف انرژ

  دلیل هزینه بالاي اجرا وبهره برداري آن باید براساس مطالعات وبررسی هاي فنی واقتصادي صورت گیرد.

  لامپ هاي سیستم روشنایی -2-7

لامپ ها (لـومن بـروات) –بخشی ازاین پارامترهاباید درتمام رتبه هاي ساختمانی رعایت شوند وبخشی دیگر ازجمله راندمان (بهره نوري) 
درمیزان صرفه جویی درمصرف انرژي قابل دست یابی تعیین کننده هستند .براي این پارامترهامعیارهایی تعیین شده اند کـه رعایـت آن 

  نرژي وبسیارکم انرژي الزامی است.کم ابراي ساختمان هاي 
  انتخاب لامپ ها باراندمان(لومن بروات)مناسب براساس نیازفضاها ومحیط اطراف ساختمان الف)

انتخاب مقدارنوررنگ برحسب کلوین مناسب لامپ ها براي تامین کیفیت نورفضا ها ومحیط اطراف ساختمان براي کلیـه رتبـه هـاي  ب)
  ساختمانی

   انتخاب شاخص نور مناسب براي لامپ ها جهت تشخیص یا نمایش رنگ واقعی اشیا وسـطوحی کـه نوربـه آن مـی تابـد بـراي کلیـه  پ)
  رتبه هاي ساختمانی

  استفاده ازلامپ با طول عمرزیاد ت)
، متـال هالیـدیا کمپکـت،  امپ هاي فلورسنت معمولیبالاست با تلفات بارکمتر براي لامپ هاي تخلیه درگاز مانند ل انتخاب چوك یا ث)

 LED,OLED نیزمنابع تغذیه ولتاژ پایین نظیر بخارجیوه وبخارسدیم، 

کی بـا تلفـات نبوده وبه جاي آن می توان ازبالاست الکترونی بالاست القایی براي لامپهاي فلورسنت معمولی یا کمپکت مجاز استفاده از ج)
  بارکمتراستفاده کرد.

  روشنایی راندمان لامپ هاي سیستم - 3-7

(بدون لحاظ کردن مصـرف بالاسـت ودیگرتجهیـزات مـورد نیـاز بـراي  وات راندمان یابهره نوري سیستم هاي روشنایی برحسب لومن بر
عی موارد درانتخاب لامپ براي تعیین روشنایی مصنو می باشد. ن کلی لامپ برتوان کلی مصرف لامپنسبت لوم هرگروه ازانواع لامپ ها )

  قرارگیرد:زیرباید مد نظر 

هـالوژن  ، ال اي دي،بخـارجیوه، بخارسـدیم، متال هالیدد شامل فلورسنت(معمولی یا کمپکت)، لامپ هاي هرگروه ازتکنولوژي تولی )الف
تنگستن وغیره داراي راندمان هاي متفاوت هستند .راندمان یکی ازپارامترهاي اصلی درانتخاب نوع لامپ به شمارمی رود .باتوجه به تنـوع 

 نـوع و وات هـر هاي تولید شده وکاربرد آنها براي تامین روشنایی فضاي داخلی ومحیط اطراف ومحوطه ساختمان محدوده لومن برلامپ 
  .) آمده است11(جدول  هاي متعارف که براي سیستم روشنایی مصنوعی به کارمی رود در لامپ یا هرگونه از

 

  مشاهده نمایید.) 21شکل ( ا می توانید درانتخاب لامپ مناسب ر به عنوان نمونه اینفوگرافیک کاهش مصرف برق با
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  اینفوگرافیک کاهش مصرف برق با انتخاب لامپ مناسب -)21شکل (

 
 طول عمر: -

 ساعت 1200وات):  60(يالامپ رشته

 ساعت 8000وات):  12( لامپ کم مصرف

 ساعت 25000 وات): LED )8 لامپ

 مصرف برق سالانه: -

 ساعت لوواتیک 220وات):  60(يالامپ رشته

 ساعت لوواتیک 45وات):  12لامپ کم مصرف(

 کیلووات ساعت 30 وات): LED )8 لامپ

 :دکربنیاکسيانتشار د -

 در سال لوگرمیک 170وات):  60(يالامپ رشته

 در سال لوگرمیک 35وات):  12لامپ کم مصرف(

 کیلوگرم در سال 23 وات): LED )8 لامپ
 

  هستند. کسانی(لومن)  ییروشنا يسه لامپ داراهر  
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  بهره نوري (لومن بر وات) حداقل لامپ هاي متعارف، براي رتبه هاي مختلف انرژي -)11جدول (

 

آن ها این نوع لامپ ها درتمامی سـاختمان هـا توصـیه  95تا 70باتوجه به طول عمربسیاربالاي لامپهاي ال اي دي ولومن بروات بین  ب)
  و جایگزین مناسبی به جاي لامپ هاي راندمان وطول عمرکم به حساب می آیند . می گردد

  چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان -4-7

مقدار چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان براساس تامین شدت روشنایی مورد نیازدرموضع کار ومحدوده فعالیت هاي فرد درفضاهاي 
 ضرایب انعکاس نور وسایرپارامترهاي مـوثر، لومن بروات لامپ ها، لومن کل لامپ ها، نوع لامپ ها، ها نوع چراغمحیط ساختمان،  یا کار و
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ن سیسـتم روشـنایی بـراي این اساس مقادیر چگالی توا بر محاسباتی سیستم روشنایی تعیین می گردد. بررسی هاي آماري و نیز دیگر و
  .) مشخص شده است12( جدول هاي مختلف در رتبه بندي محیط اطراف ساختمان ها در و ساختمان ها

چگالی توان روشنایی حداکثر، بر حسب وات بر متر مربع، براي ساختمان ها و محیط اطراف ساختمان ها در                 -)12جدول (
  رتبه بندي هاي مختلف

  

  روشنایی طبیعی -7- 5

این شـاخص بـه صـورت . صورت می گیرد SDAمبناي شاخص  روش شبیه سازي بر )98(ویرایش  ساختمانمقررات ملی  19درمبحث 
ساعات معین شده تـامین  درصد 50طول  در نظر درصدي ازمساحت کف فضا بیان می شود که درآن حداقل میزان شدت روشنایی مورد

  گردد. 
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ساختما ها باید مطابق با نوع کـاربري آنهـا  استفاده شود.نرم افزارهاي معتبر براي محاسبه روشنایی طبیعی  براي انجام محاسبات باید از
  درصد ساعات معین شده تامین گردد. 50داراي حداقل مساحتی ازکف باشند تا حداقل شدت روشنایی مورد نظر درطول 

  درصد مساحت با شدت روشنایی مورد نظر -)13جدول (

  

  نتیجه گیري - 6-7

        توجـه بـه ایـن انتخـاب بـا وات بالـایی دارنـد و می شود که لومن بـر هاي ال اي دي پیشنهاد ها پنل وکلاس براي فضاهایی مانند دفاتر
  براي ساختمان هاي کم انرژي رسید.مترمربع  وات بر 11می توان به هدف 

  

  .مونه هایی کاربردي ارایه شده استها و ن انواع این پنل )22(درشکل 

  

  
 LEDانواع پنل هاي  -)22شکل (

 

راهروها که سقف هاي کاذب داریـم مـی تـوانیم از ال اي دي هـاي  همچنین با توجه به به نوع کاربري و فضاهاي مختلف به خصوص در
Downlight  .استفاده نماییم 
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 Downlight هايLEDانواع  -)23شکل (

 

 نمـادي از مـی تـوان ،به عنوان نمونهکه  می باشد. ژکتورهاي گوبووپر براي نورپردازي دیواره شمالی ساختمان پیشنهاد مشاور استفاده از
  نمایان گردد. کم انرژي بودن ساختمان نیز ،زیبایی علاوه برکه  منعکس کردروي ساختمان  را بر، آرم دانشگاه و... ساختمان سبز

  

  

  

  

  

  

             

 

 ژکتور گوبو و تصویر آن بر روي دیوار یک ساختمانوپر -)24شکل (

  

 1بایستی هماهنگی هاي لازم با بخش معماري صورت گیرد تا در صورت امکان تغییراتی در پلان معماري فاز طبیعی  نور از براي استفاده
(طبق جلسات مشاور بـا کارفرمـاي محتـرم،  فضاهاي عمومی کاهش می یابد. به روشنایی در با توجه به آن درطول روز نیاز تا ایجاد شود

  دیوار سبز در ضلع شمال، جنوب و غرب ساختمان مورد تأیید قرار گرفت) بازشوهاي سقف و ایجاد پنجره و
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  همبندي سیستم زمین و –8

ساختمان و کتاب مرحوم آلدیک موسسیان مـی باشـد و درمـورد همبنـدي بهتـرین مـورد  13سیستم زمین بهترین مرجع مبحث براي 
  دستورالعمل شوراي مرکزي ساختمان می باشد.

  سیستم زمین -1-8

 فیضع انشعاب برق فشار يبرا نیالکترود زم

 شهرك ها و، درشهرها آن احداث نمود. يبرا یمنیا نیاتصال زم کیحداقل  دیفازبا اسهیانشعاب برق مشترك برق تکفازباشد  نکهیازا اعم
 ازنوع ساده باشند. ای یازنوع اساس دیبا نیاتصال زم يرالکترودهایذکرشده درز طیمجموعه ها با توجه به شرا

 بکراستفاده شود . نیمتر درزم2ساده باعمق حداقل  نیالکترود زم کیآمپر از 32فاز تا  اسهیمشترکان باکنتوربرق تکفاز يبرا -1

 کیآن ها در يمشترك که کنتورها نیچند يدارا يمجموعه ها ایآمپرسه فاز  75آمپربالاتر تا 32مشترکان باکنتوربرق از يبرا -2
الکتـرود  کیـآمپرتجاوزنکنـد از 75از یهمزمـان بیکنتور هرفازبا اعمال ضرا ینام يها انینقطه متمرکزشده باشند وجمع  جر

 بکراستفاده شود نیدرزم گریکدیمتر از 4متر وحداقل فاصله  2به عمق نیزم ادوالکترودیمتر  4ساده به عمق  نیزم

نقطه  کیبرق آنها در يمشترك که کنتورها نیچند يدارا يمجموعه ها ای آمپرسه فاز 75از شیمشترکان با کنتوربرق  ب يبرا -3
 یاساسـ نیاتصال زم کیآمپرتجاوزکنداز 75از یهمزمان بیهرفاز بااعمال ضر يکنتورها ینام يها انیمتمرکزباشند وجمع جر

 شود . یکننده آن استفاده م هیذمشابه پست ترانسفورماتورتغ نیزم ااتصالی

 شیب زبهینصب شده وفاصله آنها ن يبصورت انفراد اینقطه متمرکز  کیاز شیبرق آنها درب يکه کنتورها ییدرمورد مجموعه ها -4
 بالا عمل خواهد شد. يومانند بندها دیآ یمشترك به حساب م کی يکنتورانفراد ایمتر باشدهرنقطه تمرکز  8از

  

  سیستم همبندي  -2-8

 عرض ساختمان بـیش از باتوجه به اینکه طول و شوراي مرکزي ایران انجام می گیرد وعمل با توجه به دستورالطراحی سیستم همبندي 
میلگـرد  سایز همچنین طرف و راه پله براي همبندي اضافه می شود. 4 ستونهایی علاوه برستون هاي مشخص شده در ،می باشد متر 20

خـدمت  طبقه همکـف قبلـاً سیستم همبندي نقشهانجام بود،  با توجه به اینکه بتن ریزي پروژه در حال می باشد. 10پیشنهادي میلگرد 
 .))25(شکل ( ي محترم تقدیم شده استکارفرما
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 نقشه همبندي طبقه همکف -)25شکل (
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  نتیجه گیري -3-8

 13سـاختمان نیازمنـد احـداث الکتـرود اساسـی منطبـق برمبحـث  ،با توجه به مطالب ذکرشده دراین فصل وباتوجه به دیماند تخمینی
اشـد کـه درمبحـث وراهنمـاي طـرح  یا روش هاي متـداول دیگرب مارپیچ حلقه اي 5 روش–که می توان اجراي چاه  د،ساختمان می باش

دانشکده درمکانی واقع شده است که البته باتوجه به اینکه  واجراي تاسیسات الکتریکی ساختمان مرحوم آلدیک موسسیان ذکرشده است.
همچنـین بـراي  .ردزمین براي احداث چاه سنگلاخی می باشد با مشاور سیستم زمـین دانشـکده نیـز بایـد همفکـري لـازم صـورت پـذی

 اهم نیازمندیم . 2دیگر با مقاومت ترانسفورماتور یک الکترود اساسی 

انجـام ، ایـن کـار مستقل ازهم وجـود داردبه صورت  ایمنی) (حفاظت سیستم و باتوجه به اینکه امکان احداث دوالکترود زمین به منظور
حـوزه  اثـر (بـراي جلـوگیري از مترنباشد 20 زمین فشارمتوسط وفشارضعیف کمتراز الکترود . باید توجه شود که فاصله دوخواهد گرفت

فشارمتوسـط درسـاختمان پسـت بـرق موجـود گرادیان ولتاژ) ایـن موضـوع درصـورت وجـود الکتـرود زمـین بـرق -ولتاژ برروي یکدیگر
  درهمسایگی ساختمان مورد احداث ویا برعکس نیزباید رعایت گردد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  میلیمتر مربع 35دور سیم مسی با مقطع حداقل  5اجراي الکترود سیمی به صورت فنري با حداقل  -)26شکل (
 سانتیمتر 50در یک محیط استوانه فرضی به قطر حدود 

  

  سینی کابل ها مسیر و رایزرها -9

توجه به جلسـه اي کـه  که با استدرنظرگرفته شده  داکتیک  براي ورود تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تنها )-50/2در طبقه همکف (
رسـیدن  و مسـیربه دودسته الکتریکـال و مکانیکـال تقسـیم گـردد داکت ها مقررگردید  صورت گرفت، محترم يکارفرما مابین مشاور و

  تعداد داکت ها در طبقات بالاتر افزایش می یابد. توسط سینی کابل باشد. داکت ها اصلی تا کابلهاي
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  )-50/2طبقه همکف (داکت در نظر گرفته شده در  - )27شکل (

 

  

  داکت هاي در نظر گرفته شده در طبقات -)28شکل (
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هماهنگی هاي لازم صورت پذیرد که باتوجـه بـه پیشـنهاد مطـرح شـده مسیرعبور کابلهاي اصلی از پست تا اتاق برق و رایزرها نیزباید با 
  استفاده ازکابل دفنی و سینی کابل درفضاي مشخص شده می باشد.

  

  مسیر پیشنهادي براي عبور کابل هاي اصلی تا اتاق برق -)29شکل (
  

  ترانسفورماتور -10

  ترانسفورماتور -1-10

 13ترانسفورماتورهاي خشک می باشد کـه انـواع طرحـواره هـاي آنهـا درمبحـث  استفاده از، پیشنهادي تیم طراحی براي ترانسفورماتور
  :مقررات ملی ساختمان باید موارد زیر لحاظ گردد 19ساختمان ذکرشده ولی باتوجه به مبحث 

  حداکثرراندمان انرژي وتلفات ترانسفورماتورهاي فشارمتوسط -1-1-10
انرژي با استفاده ازمقدارتلفات بار وتلفات بی باردرتوان نامی محاسبه می گردد.مقدارآن براي  هرنوع براي هرترانسفورماتورحداکثرراندمان 

 وگروه ازترانسفورماتورها بستگی به استانداردهاي رعایت شده به هنگام تولید توان نامی ونوع ترانسفورماتوردارد .درشرایط کـارکرد نرمـال
ساختمان  19یا ضریب مقدارحداکثرراندمان انرژي ترانسفورماتورمهم می باشد که درمبحث   kیبوباردهی باتوان نامی ترانسفورماتور ضر

  فرمول آن ذکرشده است.

  متوسط تلفات بار کل ترانسفورماتورهاي فشار -2-1-10
بـارخروجی ترانسـفورماتور ) براي هرنوع ترانسفورماتور با توجه به مقدارتوان بارکل (توان تقاضا)یابه عبارت دیگـر تـوان Pvتلفات بارکل (

  است که بخشی از ویا کل مصرف برق ساختمان ازطریق پست برق اختصاصی تامین می کند.
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  تلفات وضریب حداکثرراندمان ترانسفورماتورهاي خشک -3-1-10
     بـراي کـارکرد نرمـال وتلفات شامل مقادیرتلفات بی بار وتلفات بار وضریب حداکثرراندمان ترانسـفورماتورهاي خشـک درشـرایط  مقادیر

 تغذیه برق ساختمان با انشعاب برق فشارمتوسط به کـار تامین و در نقاط کشور اکثر کیلوولت که عموما در 20ولتاژکار  توان هاي نامی و
  ذکرشده است .) 14(جدول  هاي خشک دربراي گروههاي ترانسفورماتور ،روندمی 

  یب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهاي خشک در توان نامیتلفات بی بار و تلفات بار و ضر -)14جدول (

  
  

  تلفات بارکل ترانسفورماتورهاي خشک - 4-1-10
ترانسـفورماتورها  توان خروجی وتوان نـامی اساس برابري مقدار بر تلفات بارکل برحسب وات براي سه گروه ازترانسفورماتورهاي خشک و

  .) آمده است15(جدول  مقررات ملی ساختمان در 19مطابق مبحث 
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  تلفات بار کل در توان نامی ترانسفورماتورهاي خشک در توان نامی - )15جدول (

  

  نظرگرفته شود . در ارتفاع ازسطح دریا نیزو هوا  ،درطراحی ترانسفورماتور باید شرایط اقلیمی دما

  انتخاب ترانسفورماتورخشک -1-10- 5
گروه بنـدیهاي  ،ساختمان براي ترانسفورماتورهاي خشکمقررات ملی  19براساس گروه بندي هاي ذکرشده وجداول ارایه شده درمبحث 

  .ان هاي مختلف قابل دسته بندي استتلفات بار درتو از زیر

  شامل ترانسفورماتورهاي خشک باکمترین مقدارتلفات بار درتوان نامی :CRT١گروه  - 1
 ترانسفورماتورهاي خشک بامقدارمتوسط تلفات بار درتوان نامی شامل :CRT٢گروه  - 2

  مقدارتلفات بار درتوان نامی بیشترین شامل ترانسفورماتورهاي خشک با :CRT٣گروه  - 3

  بهترین گزینه ممکن می باشد. 2یا  1گروه  بنابراین براي این ساختمان انتخاب ترانسفورماتور با

  ژنراتور و هاي برق بدون وقفه دستگاه -11

        کـامپیوتر اسـتفاده مراکـز فضـاهایی نظیـر اس) براي تغذیه برق تجهیـزات ودسـتگاههاي خـاص درستگاههاي برق بدون وقفه (یو.پی.د
حـداقل  .ي  داراي راندمان مناسـب کـاهش داددرزمان کارکرد این دستگاهها میزان تلفات باررامی توان بااستفاده ازدستگاهها .می گردد
  می باشد.) 16ون وقفه نوع استاتیک مانند جدول (راي دستگاههاي برق بدراندمان ب
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  راندمان لازم براي دستگاه هاي برق بدون وقفه (یو.پی.اس) -)16جدول (

  
  

  :UPSپیشنهاد مشاور جهت سیستم 

  استفاده نمایند: UPSپیشنهاد می شود تا موارد زیر از سیستم 

 سرورها -

 کامپیوترهاي مهم -

 مدار بستهبرق دوربین  -

  درصد از پریزها 10 -
  

  :ژنراتورپیشنهاد مشاور جهت 

   قرارگیرد. سیستم ژنراتورروي  جمله کلاسها بر درصد روشنایی هاي عمومی از 30می گردد  پیشنهاد
  

  موتورهاي برقی -12

تـامین هـواي وا، تهویـه هـساختمان ازجمله سیستم هـاي گرمـایش، تخلیـه، موتورهاي برقی درسیستم هاي تاسیسات مکانیکی وبرقی 
هاي برقی درشـبکه موتور راندمان کارکرد مقدار استفاده قرارگیرند. مورد... پیاده روهاي متحرك و ،پلکان هاي برقی، آسانسور، فشارمثبت

  نحوه راه اندازي وکنترل سرعت موتورها ازعوامل موثر درمصرف برق می باشد .تاسیسات مکانیکی، 

  هاي هوارسان فن هاي دستگاه موتور آب وراندمان پمپ هاي  -1-12

و  پمـپ هـاي آتـش نشـانیدش آب سیستم هاي گرمایش  وسرمایش، پمپ هاي سیستم آب آشـامیدنی، پمپ هاي گرراندمان کارکرد 

  آمده است.) 17(جدول  موتورهاي فن هاي دستگاههاي هوارسان براي رتبه هاي ساختمانی مختلف در

  پمپ هاي گردش آب و موتورهاي فن هاي دستگاه هاي هوارسانراندمان کارکرد  -)17جدول (
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 11ظرفیـت  بـاي به منظورکاهش مقدارجریان راه اندازي موتورها به جـاي سیسـتم متعـارف بـراي موتورهـاراه اندازهاي نرم  استفاده از
  .ژي و بسیارکم انرژي توصیه می شوددرساختمان هاي کم انر ،کیلووات به بالا

  کنترل موتور ونوع موتور فن کویل هاسیستم  -2-12

 چنـد استفاده ازموتورهـاي تـک سـرعته و ،بسته به شرایط طرح ورتبه ساختمانی مورد نظر ،داکتی یا زمینی و -درفن کویل هاي سقفی
  مورد بهره برداري قرارگیرند.) 18(سرعته مطرح می باشد که باید مطابق جدول 

  موتور و سیستم کنترل فن کویل، در رتبه بندي مختلف ساختمانویژگی هاي لازم براي نوع  -)18جدول (

  

  سیستم هاي کنترل کولرهاي آبی -3-12

اه سیسـتم درکولرهاي آبی بسته به رتبه ساختمانی مورد نظرلزوم استفاده ازموتورهاي تک سـرعته ویـا چندسـرعته یاتـک سـرعته همـر
  توان با توجه به نوع طراحی موتورسیستم کولرآبی را انتخاب نمود.می ) 19با استفاده از جدول ( .سرعت متغیرمطرح می باشد

  ویژگی هاي لازم براي نوع موتور و سیستم کنترل کولر آبی، در رتبه بندي هاي مختلف ساختمان -)19جدول (

  

  هم می تواند مفید باشد. برچسب انرژي کولر ،علاوه برانتخاب نوع موتور

  نتیجه گیري -4-12

راه اندازي نرم استفاده شـود و بـا  سیستم کنترل سرعت و مباحث مطرح شده دراین پروژه پیشنهاد می گردد کلیه موتورها ازبا توجه به 
  دراین فصل می توان استفاده کرد. جداول استفاده شده از ،توجه به اینکه ساختمان مورد نظرکم انرژي می باشد
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 بانک خازنی -13

باعـث ایجـاد جریـان  درسیستم روشنایی و... لامپ هاي تخلیه گاز تجهیزات، دستگاهها و، الکتریکیمصرف کننده هایی مانند موتورهاي 
 را تـوان راکتیـو توان حاصل ازایـن جریـان راکتیـو .آن کاهش ظرفیت شبکه توزیع واجزاي تابلوهاي برق می گردندبه تبع  برق راکتیو و

  :تعدد زیادي دارد که عبارت است ازاثرهاي م اي خازنی امکان پذیرهست وبانک ه استفاده از با توان راکتیو کاهش مقدار .گویند

  افزایش قابلیت شبکه در تامین توان اکتیو - 1
  ی شبکه توزیع واجزاي تابلوهاي برقیاکار بهبود - 2
  کاهش هزینه بهره برداري - 3
  صرفه جویی درمصرف برق - 4

ضـریب  و (ضـریب اولیـه) ضریب توان مصرف کننده هـاي برقـیمتوسط  مقدار توان اکتیو مصرفی و ظرفیت بانک خازنی براساس مقدار
  .می گیرند قرار مد نظر موارد زیر اح شده شبکه برق محاسبه می گردد. براین اساس جهت اصلاح ضریب تواناصل

گیـري براي اندازه  0,9 برابر ،تغذیه برق ساختمان ضریب توان کل شبکه برق تامین و حداقل مقدار ،طبق ضوابط شرکت برق الف)
  .یاراکتیو می باشد مقدارمصرف توان ظاهري و

  .پرداختی به شرکت برق نخواهد بود مشمول هزینه ،مصرفی توان راکتیو مقدار 0,9 از براي ضریب توان برابر یا بالاتر ب)

اصلاح شده ذکرشده ضریب توان  حداقل مقدار) 20هاي مختلف ساختمان مانند جدول (ساختمان براي رتبه مقررات ملی  19مبحث  در
نحوي طراحی گردد تا حداقل ضـریب اصـلاح ه نوع کم انرژي می باشد باید بانک خازنی ب که باتوجه به اینکه ساختمان دانشکده از ،است

  .باشد 0,94با  توان برابر

  حداقل مقدار ضریب توان اصلاح شده براي رتبه هاي مختلف ساختمان - )20جدول (

  

  

  دانشکده تأسیسات الکتریکی طراحی استفاده در نرم افزارهاي مورد -14

جهـت  سیماریس زیمـنس نرم افزار این پروژه از در موجود است که ما بازار ضعیف نرم افزارهاي مختلفی در جهت طراحی سیستم فشار
همچنـین  کنـیم.استفاده مـی  انتخاب سطح مقطع مناسب و حفاظت مورد نظرضعیف و هماهنگی حفاظت ها،  شبیه سازي شبکه فشار

بهتـرین  کـه یکـی ازاستفاده خواهیم کرد،  پی وي سیست نرم افزار براي شبیه سازي نیروگاه خورشیدي مورد نیاز براي این ساختمان از
  براي شبیه سازي نیروگاههاي خورشیدي می باشد. دنیا نرم افزارهاي موجود در
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  سیماریس زیمنس نرم افزار -1-14

این  جهت طراحی در Simaris Designنرم افزار  ضعیف ارایه نموده است که از جهت طراحی شبکه فشار سیماریس زیمنس نرم افزاري
  پروژه استفاده می کنیم.

  

  نرم افزارهاي تولیدي سیماریس زیمنس - )30شکل (
  

شبیه سازي شبکه را انجام بصورت گرافیکی می توانیم این است که  که می توان به آن اشاره کرد، ویژگی هاي خوب این نرم افزار یکی از
   .دهیم

  

  محیط نرم افزار سیماریس زیمنس -)31شکل (
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  می باشد.) 32به هماهنگی حفاظتها مطابق شکل (تنظیمات مربوط  گزینه هاي خوب نرم افزار از یکی دیگر

  

  هماهنگی حفاظتی در نرم افزار سیماریس زیمنس -)32شکل (

 ،مشخص شدن انشعابات جانمایی تابلوها و طراحی اولیه، ،فضاهاي مختلف استفاده در مشخص شدن تجهیزات مورد پس ازاین پروژه  در
  .شده برسیم تا به نتایج دلخواه ذکرگیرد سیماریس انجام می  شبیه سازي داخل نرم افزار

 (Pvsyst) شبیه سازي با نرم افزارپی وي سیست -2-14

 )33(شکل  همانطورکه در .پروژه را انجام داد در شبیه سازي نیروگاه خورشیدي مورد نیاز پی وي سیست می توان نرم افزار استفاده از با
و طراحـی پمـپ هـاي شـبکه دي سـی ایی محاسبات سیستم متصل به شـبکه، منفصـل از شـبکه، توان این نرم افزار ،مشاهده می کنید
  خورشیدي را دارد.

  

 PVsystمحیط نرم افزار  -)33شکل (
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قسـمت  آن را در )34(براي شروع طراحی نیازمند داشتن مختصات و طول و عرض جغرافیایی پروژه هستیم که می توان مطـابق شـکل 
Geographical site انتخاب نمود.  

  

 PVsystمشخص کردن موقعیت پروژه در نرم افزار  -)34شکل (

مـوارد مهـم دیگـري کـه  یکـی از می توان ادامه طراحی را بـراي پـروژه انجـام داد. ،با توجه به ظرفیت نیروگاه مشخص شده براي پروژه
    دسـته تقسـیم  نـرم افزارپـی وي سیسـت بـه دو ي درسایه انداز بحث سایه اندازیست. ،درطراحی نیروگاه هاي خورشیدي مهم می باشد

  ))35(شکل (. )Near Shading and Horizon( دور شبیه سازي سایه هاي نزدیک و .می گردد

  

 PVsystبخش سایه اندازي در نرم افزار  -)35شکل (
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 شـبیه سـازي کـرده و Meteonorm نرم افزار می توانیم این سایه هاي دور را در، نزدیکی دانشگاه قرارداد با توجه به اینکه کوه صفه در
 ،شبیه سازي هاي این پروژه به کارمی رود طراحی ها و درنرم افزارهایی که  از بنابراین یکی دیگر .پی وي سیست کنیم بعد وارد نرم افزار

  باشد. می Meteonorm نرم افزار

  

 Meteonormمحیط نرم افزار  -)36شکل (

 

  

  Meteonormشبیه سازي سایه هاي دور در نرم افزار  - )37شکل (

  


