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بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از سیستم های هوشمند، مطالعه 

موردی بهینه سازی سیستم گرمایشی ساختمان خانه فرهنگ دانشگاه 

 محقق اردبیلی
  

 9، علی ملک پور2افشین ناصری، *5بهزاد احمدی
  

 کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، مدیریت امورفنی دانشگاه محقق اردبیلی1
 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مدیریت امورفنی دانشگاه محقق اردبیلی 2

 کارشناس مهندسی برق ، مدیریت امورفنی دانشگاه محقق اردبیلی3

  

  

 چكیده         
درصد 05درصد افزایش خواهد یافت که حدود  05بیش از  میزان مصرف انرژي در جهان طی بیست سال آینده

اثرات مالی  اماکن دولتی،با بهینه سازي مصرف انرژي در  .ربوط به سوختهاي فسیلی خواهد بوداز این افزایش م

درازمدت آن و کاهش هزینه انرژي موجب می شوود وولی که به خاطر عووی  وسوایپ ورمصورف هزینه شده به    

ر عحقیق حاضر سیستم گرمایشی ساختمان خانه فرهنگ دانشگاه محقق اردبیلی، به جهت د .زودي جبران شود

مصورف بهینه انرژي، مورد بازبینی ررار گرفت. سویستم گرمایشی این ساختمان از نود دستگاه هاي هوارسان با   

ودي به عغییر روند گرمایشووی سوواختمان براي هوشوومند کردن دماي ور رابلیت عنظیم دماي خروجی می باشوود.

سواختمان، با ایااد سونسوور دما در ورودي هاي مکش هواي مصورف شده در ساختمان شرود می شود. س       

مقایسه شده و  (PLC)دستگاه هاي کنترلدماي سون  شوده با دماي عوریش شوده براي هواي ورودي عوسو      

 اختالف دماي سن  شده با دماي ورودي به دستگاه کنترل گزارش می شود.

 

 کلیدیکلمات          

 (PLC)دستگاه کنترل -بهینه سازي انرژي            

                                                           
* behzad_ahmadi101@yahoo.com 
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 مقدمه -1

روند رشود بشش انرژي در اللب کشوورها به گونه اي اسوت که بدون اردامات و سویاستهاي ویشگیرانه دولتها ، به هی      

اولیه حدارپ طی یک عا دو دهه عنوان نمی عوان به عوسوه وایدار دست یافت . ویش بینی می شود که میزان مصرف انرژي هاي 

آینده رشودي مسوتمر داشته باشد و اگر دولتها در اردامات و سیاستهاي خود عادید نظر نکنند ، میزان مصرف انرژي در جهان   

ربوط به سوختهاي فسیلی درصد از این افزایش م05درصود افزایش خواهد یافت که حدود   05طی بیسوت سوال آینده بیش از   

اثرات مالی درازمدت آن و کاهش هزینه انرژي موجب می شود وولی  اماکن دولتی،هینه سوازي مصرف انرژي در  با ب .خواهد بود

اردام براي صرفه جویی در مصرف انرژي بسیار ساده لذا که به خاطر عووی  وسوایپ ورمصرف هزینه شده به زودي جبران شود.  

ازي دستگاه هاي مصرف کننده انرژي در ادارات و سازمان هاي . هوشمندسو نیازي هم به صورف هزینه هاي اضوافی نیست   بوده

، عاثیر به سزایی در کاهش مصرف انرژي در این در بششی از ساعات شبانه روزمذکور به جهت اسوتااده از ساختمان هاي  ،دولتی

 گونه اماکن خوهد داشت.

به جهت مصرف بهینه انرژي، مورد بازبینی  در عحقیق حاضور سیستم گرمایشی ساختمان خانه فرهنگ دانشگاه محقق اردبیلی، 

تم سیس ابلیت عنظیم دماي خروجی می باشد.دسوتگاه هاي هوارسان با ر سویسوتم گرمایشوی این سواختمان از نود     ررار گرفت. 

هوارسوان هواي گرم و عازه را از طریق کانال هاي هواي عوبیه شوده و با حام مششب براي هر ف ا وارد ساختمان می نماید و   

هواي موجود از طریق مکش به سویستم برگردانده می شود. با عوجه به ساعات کاري اداري ساختمان مذکور در روزهاي عوییپ  

سیستمی که بتواند بیور هوشمند گرمایش  ،و عا صبح روز بود عرددي در آن وجود نداشته( از بودالظهر عوییپ)و ساعات کاري 

حدارپ هایی برساند که براي دستگاه مناسوب را در سواعات کاري به وجود آورد و در ساعات لیر اداري گرمایش ساختمان را به   

 ي آن ما را یاري دهد.هاي برری مشکلی به وجود نیاورد، می عواند در مصرف انرژي و بهینه ساز

 

 راه کارهای صرفه جویی در مصرف انرژی-5
 می یابد. ءصرفه جویی انرژي به طور مومول به وسیله سه گام ذیپ ارعقا

هدف بهبود   به ماهوم بهبود در شیوه و روش عملیات می باشد. به طور خالصه می عوان گات که این مورد -بهبود عملیات -الش

وسایپ یا عاهیزات، بدون عغییر در ساختار اصلی آن است.امتیاز این روش آن است که اناام این کار بدون روش با بهره گیري از 

 . می شودهزینه هاي زیاد میسر 

راي بدر ایناا صرفه جویی انرژي با به روز کردن عاهیزات با عادید وسایپ براي کارایی باالعر عحقق می یابد. -بهبود عاهیزات -ب

 مثال بهبود با خودکار کردن عاهیزات، کنترل دور موعور و . . . 

 [1]این مرحله به مونی عغییر فرآیند عولید فولی به فرآیند عولید جدید مهندسی است. -بهبود فرآیند عولید -ج

هاي ارتصادي ملی و جراي صحیح و اصولی برنامه هاي بهینه سازي مصرف حامپ هاي انرژي که آثار آن در عمامی زیر بشش ا

نده ی از نقش عویین کنلبهبود محی  زیست ملموس می باشد. در عامین سیاست هاي اجرایی کشور در سیوح ملی و بین المل

اي برخوردار است. با نگاهی به آمار و اطالعات موجود درباره فاصله شدت مصرف انرژي در ایران با کشورهاي عوسوه یافته، مصرف 

ر کشور ما بیشتر به چشم می آید که از مهم عرین دالیپ آن بازده وایین فناوري عبدیپ انرژي و فرهنگ لیر ناکارایی انرژي د

 [2].صحیح مصرف انرژي می باشد

 

 روند سیستم گرمایش قبل از بهینه سازی در ساختمان-2
عامین میشود. عنظیم دماي ورودي به ساختمان  cfm30555گرمایش ساختمان عوس  سه عدد هوارسان جمواً به ظرفیت       
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بر اساس دماي عوریش شده عوس  اوراعور و به صورت دایم کار می باشد. مشکالت به وجود آمده در این سیستم به شرح ذیپ می 

 باشد.

ستی هر ، اوراعور بایانبین صبح، ظهر و بودالظهر در منیقه سردسیر اردبیپ در فصپ زمست شدید با عوجه به اختالف دمایی -الش

و  تروز دو الی سه بار دماي سیستم را عغییر می داد. با عوجه به حام باالي ساختمان هاي دانشگاه این امر مستلزم صرف ور

 و نیروي انسانی می شود.هزینه زیاد 

اداري که کارمندان و ارباب  اوراعور ثابت می باشد. دماي ساختمان در ساعات لیربا عوجه به اینکه دماي انتشاب شده عوس   -ب

 شوند همچنان مانند ساعات اداري بود که این امر باعث افزایش مصرف انرژي بیهوده می گردید. رجود عوییپ می

 

  از بهینه سازی در ساختمان بعدروند سیستم گرمایشی  -9

با ایااد سنسور دما در ورودي هاي مکش  ،عغییر روند گرمایشوی ساختمان براي هوشمند کردن دماي ورودي به ساختمان       

دستگاه هواي مصرف شده در ساختمان شرود می شود. س   دماي سن  شده با دماي عوریش شده براي هواي ورودي عوس  

به دسوتگاه کنترل گزارش می شوود. دستگاه    ،مقایسوه شوده و اختالف دماي سون  شوده با دماي ورودي     (PLC)کنترلهاي 

در  .و دماي ورودي به ساختمان می شود کنترل و  از ثبت گزارش شورود به بازکردن یا بستن شیر هاي برری براي عنظیم هوا 

 الگوریتم فلوچارت روند مذکور نشان داده شده است. 1شکپ 

 

 
 

 

الگوریتم نحوه عملكرد دستگاه های کنترل  -5شكل  
 

 

 در مورد نحوه عملکرد ثبت گزارش دمایی آورده شده است. PLCنحوه عملکرد دستگاه  3و2همچنین در شکپ 
 

 

 
 الگوریتم چرخه نحوه سنس کردن دما و هوشمند کردن سیستم گرمایشی -2شكل
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 و مانیتورینگ پس از نصب  PLCسیستم های  -9شكل

 

 ساختمانارزیابی سیستم گرمایشی پس از هوشمند سازی  -4
ساعت از شبانه روز مششب کننده روند موفقیت این  24عهیه گزارشی از روند گرمایش ساختمان به وسیله سیستم در 

طرح براي بهینه کردن مصرف انرژي در ساختمان خواهد بود براي این کار برنامه اي به سیستم داده شد عا بتواند در هر ده دریقه 

ماید. دماي گرمایش ساختمان براي دو حالت کار بی وراه و کار در زمان ورت اداري در نظر گزارشات دمایی ساختمان را رصد ن

 گرفته شده است. 

 ساعت برای حالت کار بی وقفه هواساز 24رصد تغییرات دمایی ساختمان در  –5-4

درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است.  22در این حالت دماي عوریش شوده براي گرمایش ساختمان عوس  اوراعور  

 ساعت شبانه روز می باشد. 24نشان دهنده عغییرات دمایی در ساختمان در  4شکپ 
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 ساعت شبانه روزبرای حالت کار بی وقفه 24تغییرات دمایی در ساختمان در  -4شكل

 

 ساعت برای حالت کار موقت هواساز 24رصد تغییرات دمایی ساختمان در  -2-4

 11درجه و در ساعات لیر اداري  22در این حالت دماي عوریش شوده براي گرمایش سواختمان عوسو  اوراعور در ساعات اداري    

ساعت شبانه روز می  24نشوان دهنده عغییرات دمایی در ساختمان در   0درجه سوانتی گراد در نظر گرفته شوده اسوت. شوکپ     

ترل کن يرهایش ،یکیالکترون يها گنالیدما و ارسوال س  رییبه مح  عغ سوتم یموجود در سو  ییبا عوجه به سونسوور دما   باشود. 

 يه س ر. با عوجه بدینما یم میشده، عنظ شیعور يدما يداخپ ف ا را برا  یداده و شرا ییدما راتییبه عغ یواسخ آن يدییسلونو

 شده واسخ مناسب و ادی ستمیباال است( س اریروز و شب در منیقه بس يدما الف) اختپیفصوپ سرما در منیقه اردب  کیشودن  

 باشد( یفصپ زمستان م يشده بر ا هیارا يداده است)نمودراها يرابپ بهره ور

 

 
 

 ساعت شبانه روزبرای حالت کار موقت 24تغییرات دمایی در ساختمان در  -5شكل

 

 نتیجه گیری: -4
براي ساختمان هم از جهت رضایت عمومی  با عوجه به نمودارهاي دماي ساختمان، ایااد یک سیستم بهینه سازي گرمایش -1-4

 کارمندان شالپ در ساختمان و هم به جهت صرفه جویی در مصرف انرژي گاز عاثیر بسزایی داشته است.
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 در این ساختمان بوده است.بهینه سازي موفقیت درصدي مصرف گاز در ساختمان مذبور موید  11صرفه جویی  -2-4

رابلیت هاي این طرح می باشد که در آینده و  از نصب زیر ساختهاي اینترنت مورد استااده  داده ها ازرابلیت مانیتورینگ  -3-4

 ررار خواهد گرفت.

باشد. لذا امکان  یم شیسرما ستمیشده فارد س ادی ي( هوارسان هاپیمنیقه مورد میالوه )شهر اردب میبا عوجه به ارل -4-4

 باشد. ینم سریکنترل رطوبت م

 باشد. یم الیر ونیلیم 555/555/05در حدود  ستمیس نیا يساز نهیبه نهیهز -0-4

 نینساک شیآسا شیحاصپ در مصرف گاز و افزا ییباشد. صرفه جو یم شیهوارسان فارد سرما ستمیس نکهیبا عوجه به ا -1-4

 بوده است. 

ب مناس ندینما یاستااده م يکه از کولر گاز ییف اها يکاربرد دارد. و برا يمرکز شیسرما يها ستمیس يروش برا نیا -0-4

 .ستین

     

 

 مراجع
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Abstract. 
The world energy  consumption will increase more than 50 percent over the next twenty years, 

which approximately  90 percent  of this increasing will be related to fossil fuels. By optimizing 

the energy consumption in the public places, its longing financial effects and the reducing of 

energy cost causes the offset equipments of  consumption which compensate them as soon as 

possible. In this study ,the heating system of university’s Culture House Building reviewed for 

the optimizing the energy consumption. The heating system of this building is the type of Air 

handling unit with configurable output temperature. The changing heating  process of the building 

for making intelligent the entrance of  temperature, starts by the using  of temperature sensor in 

air intake. Then sensed temperature campares with defined temperature for the roprting of the 

intak1ng air by control devices (PLC) and difference between them.  

Keywords: 

Energy optimization, controllers (PLC) 
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