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  +MotorMasterدوره آموزشي نرم افزار  
 

  مقدمه
 مـي  ارائـه  را افـزاري  نرم ابزارهاي از اي مجموعه متحده اياالت انرژي وزارت صنعتي هاي تكنولوژي برنامه
. رسـاند  ياري تاسيسات و كارخانه انرژي سيستم جوئي صرفه هاي فرصت يلتحل و درشناخت شما به تا دهد

 بهبـود  هـاي  فرصت تا دهد مي اجازه شما به ابزار مجموعه از بخشي عنوان به  +MotorMasterنرم افزار 

 ايـن . كنيـد  ارزيـابي  واقـع گرايانـه و بـي غـرض     ديدگاه يك با را خود محرك - موتور سيستم انرژي بازدهي

 هاي فرصت سازي پياده هدف با خصوصي بخش تر جزئي هاي طراحي و ها تحليل به منجر تواند مي ارزيابي
  . شود انرژي جوئي صرفه شده داده تشخيص
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  MotorMaster محيط نرم افزار -1شكل

  +MotorMaster با مرتبط نكات با
 از بيش ساالنه جوئي هصرف به منجر +MotorMaster  بكارگيري نرم افزاركه داد نشان مستقل مطالعه يك

 كننده مصرف محرك، - موتور تجهيزات . شود مي آمريكا در ساعتي مگاوات 50687 و ريالد ميليون 2،4

  . است آمريكا صنعتي بخش در استفاده مورد الكتريسته از درصد 64
  

 +MotorMaster نرم افزار مزاياي
 .كند مي ايجاد را كاربر ويژه نيازهاي مناسب موتورهاي فهرست 1-

 اسـتاندارد  بازده واحدهاي برابر در باال بازده موتورهاي براي را ساده بازپرداخت دوره و ها جوئي صرفه 2-

 .كند مي محاسبه

 بـا  موتـور  آمـاده  هـاي  يـدكي  كـاالي  فهرست و كند مي بهينه را موتور جايگزيني برابر در تعمير تصميم 3-

 .دهد مي بسط را باال بازده

  .كند مي مديريت را موتور هاي سيستم جامعي صورت به 4-
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 +MotorMaster نرم افزار با سيستم عملكرد بهبود
 بـراي  +MotorMaster باشـد،  متخـصص  يـا  كار تازه موتوري هاي سيستم و موتورها مديريت در شما اگر

 براي ادهس و پذير انعطاف بسيار را آن افزار، نرم ارتباط داراي ولي جدا هاي ماژول . است شده طراحي شما

 تكـي  موتور يك خريد در ساده بازپرداخت محاسبه از را چيزي هر افزاري نرم ابزار اين . كنند مي استفاده
 از فهرسـتي  تـا  دهـد  مـي  اجـازه  كـاربران  به . دهد مي قرار پوشش تحت موتور يكپارچه و جامع مديريت تا

پارامترهـايي    +MotorMaster نـرم افـزار  .كنند وارد يا ايجاد را نيروگاه در يدكي و كار حال در موتورهاي
 گيـري  انـدازه  از بعـد  ساالنه عملكردي هاي هزينه ساالنه، انرژي مصرف بار، نقطه در بازده نظير بار موتور، 

 بـزرگ  انـدازه  از بـيش  يـا  بـازده  كـم  موتورهـاي  سـرعت  بـه  افزار، نرم .نمايد تعيين توانند مي ميداني هاي

 بـازده  بـا  و تر قديمي موتورهاي جايگزيني با توان مي كه هائي جوئي صرفه و كند مي شناسائي را تاسيسات
 گـسترده  يـا  محلي هاي شبكه در افزار نرم . كند مي محاسبه را يافت دست باال بازده هاي مدل با استاندارد

 . كند مي كار چندكاربري سيستم براي

 هـاي  توانـائي  شـامل  MotorMaster+4,0 مختلـف،  صـنعتي  تاسيـسات  نظـرات  نقطـه  و پيـشنهادات  بـه  پاسخ در

 عمـر،  طـول  هزينـه  ، ( نگـاري  واقعـه  ) ثبـت  نگهـداري  كـاال،  موجـودي  مـديرت  بـراي  كه است اي گسترده
 دهـي  گـزارش  و انـرژي  حـسابداري  جـوئي،  صرفه ارزيابي بقاء، تحليل جوئي، صرفه روندانگاري و مسيريابي

 نـرم  اين . كند بررسي متغير و ثابت بارهاي با را موتورها تواند مي افزار نرم . رود مي كار به زيستي محيط

  . است استفاده مورد موتور هاي داده براي داوري پيش بدون و احترام مورد منبع عنوان به افزار
 
 اطمينان قابليت و ايم كرده جوئي صرفه خود جنگلي محصوالت هاي كارخانه در انرژي توجه قابل مقدار ما "

 " . داديم افزايش است +MotorMaster ابزار به وابسته كه موتور سيستم يتمدير برنامه با را

 ويرهاوزر كمپاني ارشد دانشمند كوئست، هولم جان

  
 آن به خريد توجيه براي من كه دهد مي را اعدادي ما به ... است آسان ما براي +MotorMaster با كار"

 ".دارم نياز

  ورگالنزب فاضالب خانه تصفيه گروگان، ايرما
 :  نرم افزارمفيد ويژگي هاي

 عمده سازنده چهار از موتور 20000 بر افزون از وسيعي ليست داراي 1-

 را جـايگزيني  هـاي  توصـيه  و شـرايط  با كردن مرتب ها، داده سريع ورود كه پيشگيرانه نگهداري تست 2-

 .سازد مي ميسر
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 پربازده پيشگيرانه هدارينگ كارهاي و جديد دهي گزارش روش با كاربر راهنماي كتابچه 3-

 شده بارگذاري موتور بازده هاي داده مانند محرك هاي سيستم سازي بهينه به كمك براي فني هاي داده 4-

 توان؛ فاكتور و جزئي

 كامل - بار گشتاور و breakdown شده، قفل روتور كامل؛ - بار سرعت

 و موتـور  هـاي  وزن كاتـالوگ،  شماره انتي،وار هاي دوره ليستي، هاي قيمت شامل موتور، خريد اطالعات 5-
 .ها سازنده هاي آدرس

 بازگـشت  نـرخ  و پـول  جريان ساده، بازپرداخت هزينه، جوئي صرفه انرژي، جوئي صرفه محاسبه توانائي 6-

 موتـور،  بـازده  بـار،  فاكتور متغيرهاي گرفتن نظر در با - انرژي هاي برنامه گذاري سرمايه در ماليات از بعد

  .يوتيليتي كاهش و كار ساعات انرژي، هاي هزينه ،خريد قيمت
 

 +MotorMaster ازجمله كاربردهاي موفق آن
 هـاي  تـصميم  گـرفتن  در مـشتريان  بـه  رساندن ياري براي +MotorMaster از تعمير بزرگ فروشگاه يك

 بـه  منجـر  اينـديانا  در بزرگ تاسيسات يك در كاربردها اين از يكي . كرد استفاده موتور جايگزيني و خريد

 . كرد جوئي صرفه سال در دالر 80000 ًتقريبا كارخانه براي كه شد باال بازدهي با موتور 125 جايگزيني

 اسب 50 هوادهي موتور دو بايد كه گرفت مي تصميم بايد واشنگتن در النزبورگ خانه تصفيه مورد، يك در

 خريـد  كـه  داد نـشان  +MotorMaster افـزار  نـرم  از اوليـه  اسـتفاده  . كنـد  تعميـر  را آن يـا  بخـرد  بخاري

 50 موتورهـاي  سـاده  بازگـشت  هاي دوره هزينه بازدهي دوم، اجراي در . است تر صرفه به تازه موتورهاي

  . نمود توجيه را جديد باالي بازده با واحدهاي خريد و كرد مقايسه را مختلف نوي بخاري اسب
 

 : آموزشي دوره هاي سرفصل
 موتوري هاي سيستم مباني و فني ويژگي شرح 1-

 الكتروموتوري هاي سيستم در انرژي اتالف و مصرف ابعاد بررسي 2-

 +MotorMaster از استفاده با موتوري هاي سيستم انرژي و اقتصادي فني، تحليل و سازي مدل -3

 موتوري هاي سيستم انرژي اطالعات ثبت و گردآوري بررسي 4-

 انرژي جويي صرفه پتانسيل برآورد 5-

 موتوري هاي سيستم در انرژي جويي صرفه هاي فرصت سيبرر 6-

 .سيستم انرژي مصرف سازي بهينه اصلي راهكارهاي پيشنهاد و اقتصادي و مالي تحليل 7-

 موردي اتمطالعتحليل  بررسي 8-

 


