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 شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان انسانی به پاس تعبیر عظیم و

به پاس عاطفه سرشار و گرماي امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران 
 بهترین پشتیبان است 

به پاس قلب هاي بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به 
 شجاعت می گراید 

  روکش نمی کند و به پاس محبت هاي بی دریغشان که هرگز ف

 
 این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم
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سپاس و ستایش مر خداي را جل و جالله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در 
عمري و فرصتی دل شب تار، درفشان. آفریدگاري که خویشتن را به ما شناساند و درهاي علم را بر ما گشود و 

  .عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید

  

بسیار سپاسگذارم چرا که بدون راهنماییهاي ایشان تامین  سیروس طوفاندکتر از استاد گرامیم جناب آقاي 
   د.نمواین پایان نامه بسیار مشکل می

  

جهت کمک به بنده در انجام این پروژه و راهنماییشان قدردانی بار دیگر نیز از پدر ارجمندم، علیرضا توفیقی 
  باشد.کنم که اولین استاد الکترونیک بنده بودند و از این که گام در جاي گامهایشان گذاردم باعث افتخارم میمی

 
بسیاري هاي بی چشمداشت ایشان که ها و راهنماییبه دلیل یاريعلیرضا مهدلو به ویژه  آقاي مهندساز سرکار 
ي مراحل انجام پروژه در کنارم بودند نهایت قدردانی را به عمل و در کلیه تر نمودند،ها را برایم آساناز سختی

  ي مراحل زندگی آرزومندم.می آورم و برایشان موفقیت روزافزون در کلیه

  

هاي دانشگاه زنجان تشکر ي مسوالن آزمایشگاه در نهایت نیز از استاد حسن الماسی، مهندس نوید پارسا و کلیه
  آورم.به عمل می
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 مقدمه :

  

جویند، لذا بهره می ...ها وها، ادارهاز آن در منزل امروزه عبارت پکیج براي همه آشناست و اکثریت مردم نیز
  کنیم :ي آن بسنده میهاي زیاد و نامتعارف نداریم، در نتیجه به توضیح مختصري دربارهبه توضیحنیازي 

مرکزي شوفاژ گردیده و آب گرم  يپکیج دیواري دستگاهی است که جایگزین موتورخانهدانید همان طور که می
مورد نیاز جهت تامین گرمایش محیط، به وسیله رادیاتورها و آب گرم بهداشتی جهت مصارف روزمره از قبیل 

  شستشو، استحمام و غیره را فراهم می نماید.
  گرمایش مطبوع محل سکونت و آب گرم بهداشتی، همواره از نیازهاي اولیه بشر بوده و می باشد.

هاي اجرایی را نیز تشویق به سوخت گاز، از دیگر عواملی هستند که دستگاه ين باال و مصرف بهینهراندما
استفاده از پکیج دیواري می نماید. پکیج دیواري، که فقط نوع فن دار آن از نظر استانداردهاي معتبر  يتوسعه

از طریق رادیاتور یا فن کوئل یا  دنیا تایید می گردد، عالوه بر تامین گرمایش داخل خانه یا محل تجاري،
چنین  صورت فوري در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. همه گرمایش از کف، آب گرم بهداشتی را نیز ب

ترکیب این دستگاه با کولر گازي از طریق یک کویل آب گرم، می تواند عالوه بر صرفه جویی در مصرف انرژي، 
  مصرف کننده مهیا سازد.تري را براي گرمایش مطبوع تر و ارزان

  
استفاده از دودکش مخصوص، کواکسیال (دو جداره) در هنگام نصب پکیج دیواري، این امکان را فراهم می نماید 

که عالوه بر خروج دود ناشی از کار کرد دستگاه به محیط خارج، هواي مصرفی مورد نیاز دستگاه نیز از محیط 
  املی براي مصرف کننده فراهم می گردد.خارج تامین می گردد و در نتیجه ایمنی ک

  : نحوه ي عملکرد زمستانی

  کند.پکیج دیواري در فصل زمستان آب گرم مدار گرم کننده را تامین می
با  و ئیچ این سنسورفعال شدهمیکروسو ،جریان آب از سنسور فشار وقتی شیر آب گرم مصرفی باز شود با عبور

آب مدار  ،قطع شده ارسال فرمان به شیر سه طرفه ي برقی از طریق برد کنترل الکترونیک مدار رادیاتورها موقتاً
  شود.می هدایت لوله –پوسته  يگرم کننده به مبدل حرارتی ثانویه
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  به این ترتیب آب گرم مصرفی به صورت فوري تامین می گردد.
مصرفی شیر سه طرفه ي برقی به طور خودکار آب گرم مدار گرم  بالفاصله پس از بسته شدن شیر آب گرم
  کننده را به مدار رادیاتورهدایت می کند.

  

و  باشد اما چگونه کسی که با خود مدار پکیجپکیج می هدف اینجانب در این پروژه تحلیل کردن سنسورهاي
تواند به انجام این کار بپردازد؟ لذا براي رسیدن به هدف در ابتدا شرح مختصري اجزاي آن آشنایی ندارد می

پردازیم و سپس به آن می ي چیدمان قطعاتي آن و نحوهو اجزاي سازنده یي پکیج از دیدگاه مهندسدرباره
.پردازیممی تست سنسورهاي آن
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  هندسی :ي پکیج از دیدگاه مطراحی اولیه

  

هاي ما پردازیم. در این حالت ورودياندازي پکیج میدر این بخش از دید یک مهندس به طراحی اولیه و راه
  برق و گاز شهري. مشخص است : آب،

  باشد.ي مطلوب، میندازهدماي محیط به اافزایش همان طور که بدیهی است هدف نیز بدست آوردن آب گرم و 

طور دقیق در نظر گرفته شود و چنانچه مطلبی از قلم بیفتد مسلماً پروژه دچار اشکال هاي مختلفی باید به بخش
تر جا تنها به چند مورد اساسیهایی خواهد بود و گاهاً ممکن است حتی با شکست مواجه شود. در اینو نقص

  نمائیم:اشاره می

  د روشن شود تا دماي اي بایاي که براي گرم کردن آب داریم، این است که کورهاولین مساله
آب را باال ببرد. براي روشن کردن این کوره، گاز باید جرقه بخورد. لذا نیاز به جرقه زنی داریم. اما مساله این 

طور تصادفی براي آن مقدار زمانی پیش  توان بهزنی چقدر باید ادامه داشته باشد؟ آیا میکه عمل جرقه جاست
زنی ادامه یابد؟ یا این که باید سسنوري تعبیه ثانیه جرقه Tیم که به مدت بینی نمود و طوري آن را تنظیم کن

نمائیم که به مجرد این که گاز آتش گرفت این عمل را متوقف نمائیم؟ پس اولین بلوك دیاگرام ما به صورت 
  ذیل خواهد بود :

  

  

  

  

  

  

  

)1(شکل   

 

 

 

 

 مرکز فرمان

 سنسور

ی حریقمحفظھ  

زنیسیستم جرقھ   
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همان طور که بدیهی است در شکل باال، تا زمانی که سنسور به مرکز فرمان اطالع ندهد، مرکز فرمان دستور 
   زنی را قطع نخواهد نمود.جرقه

توان یک دماي ثابت براي آن تعریف نمود و این ي دیگر این است که دماي آب چه قدر باال برد؟ آیا میمساله
اي همواره ثابت باشد؟ بدیهی است خیر. لذا مصرف باشیم که دماي مطلوب هر مصرف کننده انتظار را داشته

کننده باید دماي مطلوب خودش را بسته به کاربردش تنظیم نماید و سیستم باید بتواند دما را کنترل و برحسب 
  ي مطلوب تنظیم نماید. لذا بلوك دیاگرام بعدي به صورت زیر خواهد بود :اندازه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2(شکل  

  

در صورتی که دماي آب به دماي انتخابی کاربر نرسیده باشد و یا از آن بیشتر باشد، متناسب با دستوري که از 
دهد تا آن را به حد فرمان با اختیاراتش دماي کوره را تغییر میمرکز  رسد،میبه مرکز فرمان  مقایسه کننده

  دلخواه خود برساند.

نکته ي دیگر این است که باید یک سیستم محافظ در نظر بگیریم که در زمستان در صورتی که از آب استفاده 
تر رود، پکیج پایین ماي آب بخواهد از صفر درجهها دچار یخ زدگی نشود. لذا در صورتی که دنشود، آب در لوله

 کوره

 مقایسھ کننده

 

 

 

 

 سنسور دمای کوره مرکز فرمان

 دمای مطلوب کاربر
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شود. هم چنین باید یک سیستم محافظ نیز در دماهاي باال شود و مانع از این امر میبه طور خودکار روشن می
درجه  102±4دهد دماي آب از شود که اجازه نمیدر نظر گرفته شود که به آن کنترل دماي حد نیز گفته می

  باالتر رود.

  (P.L.L)ي فازي قفل شوندهکه بلوك دیاگرام باال شباهت بسیار زیادي به حلقه شودهمان طور که مالحظه می
ها و عملکردها به صورت دوگان، دنیاي ما را احاطه کرده مسلماً بسیاري از مفهوم هاي مخابراتی دارد.در سیستم

  است!

و سیگنال دادن آن به  است که تنظیم آن نیز مجدداً با یک سنسور فشار آب ي دیگر نیز کنترل فشارمساله
  گیرد.فرمان صورت میمرکز

  باشد.ترین بخش و عمالً قلب سیستم پکیج میفرمان مهمپس همان طور که مشخص است، مرکز

  .دهدعمل حس کردن دود خروجی از پکیج را انجام میباشد که سنسور دیگر سسنور دود می
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  فصل اول :

  اصول عملیاتی پکیج
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 :مود گرمایشی  )1-1

که با  جست، توان از دو راه آنالوگ و دجیتال بهرههاي مختلف میي دمایی در پیکجبراي تنظیم و کنترل بازه
ي نمایش مشاهده توان دما را تنظیم نمود و به مدت چهار ثانیه آن را بر روي صفحهگرداندن ولوم گرمایشی می

  را وارد نمود.ي کلید دماي مورد نظر نمود و یا با استفاده از یک صفحه

تواند توسط یکی از موارد زیر صادر شود: ترموستات افقی یک، میدرخواست گرمایش  :ایشدرخواست گرم
  ترموستات افقی دو، تایمر برنامه ریزي شده و سنسور بیرونی.

  باشد:مراحل مود گرمایشی به شرح زیر می

فشار آب نیز به طور مداوم سوئیچ همیشه با فعال بودن پکیج،  شود:وجود آب در مدار اصلی کنترل می)1
بار) در مدار گرمایش، مدار فشار سوئیچ آب باز شده  0.6شود. چنانچه به دلیل کمبود فشار آب (حداقل چک می

) ظاهر 60و  50ثانیه گردش ادامه خواهد داد و کد خطا (چراغ هاي  40و مشعل فورا متوقف و پمپ به مدت 
د. اگر پیش از فعال شدن پکیج نیز مدار فشار سوئیچ باز باشد، از فعالیت مشعل جلوگیري شده و کد خواهد ش

  شود.خطا ظاهر می

ي پمپ این است که : آب برگشت سیستم شود. وظیفهدر این مرحله پمپ روشن میشود: پمپ روشن می)2
  کند.گرمایش مرکزي را به سمت مبدل اصلی منتقل می

ي احتراق بسته گازهاي حاصل از احتراق را هاي با محفظهشود. ( در مدلفن روشن می شود :فن روشن می)3
  نماید.)به خارج هدایت می

-ي بعدي را فعال میسوئیچ فشار هوا بر اثر ایجاد اختالف فشار توسط فن مرحلهفشار هوا:  سوئیچ کنترل)4

شود ولی فن به کار خود ادامه شده و آالرم روشن میثانیه رخ ندهد، پکیج خاموش  20کند. اگر این امر پس از 
ي هاي با محفظهي احتراق بسته) در مدلهاي محفظهدهد تا مسیر سوئیچ فشار هوا بسته گردد. (مدلمی

دهد. اگر دماي ترموستات فوق به احتراق باز یک ترموستات دود در حین کار کرد کنترلی خود را ادامه می
  شود.خاموش شده و چراغ زرد روشن می درجه برسد، پکیج 3±75



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید




