


 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

   

 

ISO9001:2008  HSE:MS 

پروانه انرژی و صنایع 

ت صنایع زیس  –نیروگاهی 

 محیطی و آب و فاضالب

و نهاد ترویجی نان

 در استان خراسان
 شرکت فناور

مشاور طراحی و 

 هوشمند سازی

مجوز استقرار سیستم 

        مدیریت انرژی
ISO 50001 

 گرید مشاوره انرژی

 از سازمان مدیریت 

 گرید یک بهینه

 سازی ساختمان

گرید یک بهینه 

 سازی صنعت

 مشاوره و         Aرتبه 

        پیمانکاری Aرتبه 

 بهینه سازیدر 

شرکت 

 دانش بنیان

 051- 354 256 08تلفکس:    051- 354 256 09 - 11تلفن: آدرس: مشهد، پارک علم و فناوری خراسان، ساختمان  دانش بنیان، طبقه همکف  

 

Behpouyan Company 

 ارزش افزوده کشورها به ازاء مصرف یک تن معادل نفت خام-1 جدول

 :انرژي اهميت 

 اين به كند،مي ايفا را زيربنايي نقش جوامع، صنعتي اقتصاد حيات در انرژي

 توسعة باشد دسترس در موقع به و كافي مقدار به انرژي هرگاه كه معنا

 .بود خواهد ميسر نيز اقتصادي

 در بزرگي هاي رقابت همواره كه دهد مي نشان گذشته معضالت به نگاهي

 و ملي امنيت كه چرا است داشته وجود انرژي تصاحب سر بر جهاني سطح

 است. منابع اين به دسترسي گرو در زيادي حد تا حكومتي هاينظام پايداري

 ثروتمندترين از انرژي متنوع ذخاير و منابع بودن دارا نظر از ايران خوشبختانه

 به هايي قيمت با ما دركشور منابع اين آيد.مي حساب به جهان كشورهاي

مي عرضه كننده ف مصر به بيشتري سهولت با و كشورها ساير از ترنازل مراتب

 است صنعتي كشورهاي از باالتر مراتب به انرژي اتالف و مصرف ميزان اما.شود

 و وري بهره ارتقاء به مربوط اصول با ما كشور در انرژي مصرف وضعيت و

دارد. در ادامه به بررسي وضعيت موجود توليد  مغايرت جهان، در انرژي بازدهي

و مصرف انرژي در منطقه و كشور پرداخته و ضرورت انجام مميزي انرژي در 

 گردد.تشريح ميسازي مصرف راستاي بهينه

 :موجود وضعيت 

 نفت عرضه به مربوط اوليه انرژي از درصد 6.89ما  كشور در اينكه به توجه با

 از كارا غير استفاده هرگونه باشد،مي طبيعي گاز و نفتي هاي فراورده خام،

 كاهش را پايان پذير ذخاير عمر تواند مي آنكه بر عالوه انرژي هاي حامل

 جبران صدمات و سازد مي مواجه جدي خسارتهاي با را زيست محيط دهد،

 افزايش پايدار، توسعه به فرايند را ناپذيري

 رساند. كشورمي اقتصادي ساختهاي زير گسترش و ارزي درآمدهاي

درصد و  01نفت خام در كشور، مصرف نهايي انرژي به ميزان  با توجه به ميزان توليد و عرضه

 اكثرا انرژي مصرف افزايش درصد رشد داشته است. يعني .88توليد ناخالص داخلي به ميزان 

 بي و نادرست استفاده بلكه صرف نگرديده جامعه رفاه افزايش و زندگي وضعيت بهبود صرف

 .شده است اقتصادي بخشهاي ساير اي و توليدي فرايندهاي در انرژي اتالف و رويه
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 به كه نادرست باور اين چگونه كه دهد مي نشان وضوح به فوق ارقام در دقت

 ممكن، قيمت ارزانترين در را انرژي بايد غني انرژي، ذخاير بودن دارا علت

 شدن و غيراقتصادي احياء غيرقابل هاي سرمايه اين اتالف باعث كنيم، مصرف

 .است گرديده جهاني بازارهاي با مقايسه در ايران توليدي فعاليتهاي

 بخشهاي در انرژي مصرف كه است آن گوياي كشور انرژي آمار و اطالعات

ميليارد دالر بوده كه اين رقم در  0181بالغ بر 1372 سال در كشور مختلف

 ميليارد دالر رسيده است. 10به  08.1سال 

 و سقف اوپك سازمان در كه آنجايي از اين، بر عالوه

 نفت خام( كشور )توليدكننده هر خام نفت توليد سرجمع

 رو اين از كشور(، آن صادرات ميزان نه شود )و مي تعيين

 صادراتي كاهش توان به داخلي، رويه بي مصرف هرگونه

 همان تواند مي درنهايت و گرديده منجر كشور آن خام نفت

 به كند تبديل خام واردكننده نفت به را توليدكننده كشور

 خام، نفت صادرات امكان آتي، سال 20 انرژي، در مصرف و توليد سياستهاي سابق روند حفظ درصورت ما، كشور در كه طوري

 باشد.  داخلي مصرف ميزان تواند پاسخگوي مي صرفاً ايران، در انرژي داخلي توليد و رفته بين از كامالً

 بيشترين و ارمنستان ايران آذربايجان، تركمنستان، كشورهاي دهد مي نشان منطقه كشورهاي بين در انرژي شدت بررسي

 انرژي شدت ميزان كمترين تركيه داراي و يمن لبنان، حاليكه در .دارند منطقه كشورهاي بين در را انرژي مصرف ميزان

 تنها انرژي رشد شدت ميزان اين كه بوده درصد 1899ميزان  به 2004 تا 1980 دوره در انرژي شدت رشد متوسط .هستند

 .است بوده متحده عربي امارات و عربستان كشورهاي انرژي شدت از تر پايين
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 ایران : انرژي صارفم 

 

 

  

در نمودار زیر شدت مصرف انرژي کشور ارائه شده 
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 (1389نمودار مصرف گاز طبیعی در بخش های گوناگون ) -1شکل 

هاي گوناگوني جهت مهار شدت انرژي و اهتمام به بهينه سازي در مصرف انرژي در دستور كار با توجه به شرايط فوق سياست

هاي كلي اصالح مصرف انرژي كه توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديده است شدت انرژي كشور قرار گرفت كه طبق سياست

 برسد. درصد 50بايستي به  0866و اين ميزان كاهش تا سال درصد كاهش يافته  81بايستي  0868كشور تا سال 

 هاي زیر دسته بندي می گردد:مصرف کننده هاي انرژي کشور در بخش

 خانگي، تجاري و عمومي .0

 صنعتي .1

 حمل و نقل .8

 كشاورزي .8

 )براي سوختهاي فسيلي( نيروگاه و پتوشيمي .1

عدم رعايت نكات مهندسي در ساخت و ساز ساختمانهاي مسكوني و اداري در 

هاي انرژي موجب شده است كه اين بخش به كشور به دليل ارزان بودن تعرفه

برق در كشور باشد. طبق عنوان بزرگترين مصرف كننده سوخت گاز طبيعي و 

، در اين بخش استفاده از يك چهارم گاز مصرفي كشور بيش 0شكل 

  گردد.مي

درصد  81اين درصد در ميزان مصرف برق به بيش از  1همچنين بنابر شكل 

پذيرد، در رغم مصرف بسيار زيادي كه در اين بخش صورت ميرسد. عليمي

هاي موجود در سطح كشور شرايط آسايشي مورد نياز تامين اكثر ساختمان

 گردد.نمي

 

با اجراي طرح مميزي و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي 

هاي جوي با اليندهآاداري عالوه بر كاهش مصرف سوخت و كاهش توليد 

عداد زياد كارمندان مي تواند به طور غير مستقيم نتايج تتوجه به 

چشمگيري در افزايش بهره وري داشته باشد به طوريكه با افزايش تنها 

سايش آدقيقه در راندمان كاري پرسنل ادارت در نتيجه تامين  01

ريال در  1081111111اي بالغ بر وري محيط كار، هزينهنحرارتي و 

ري در كشور صرفه جويي خواهد شد. الزم به نتيجه افزايش راندمان كا

 هاي غير مستقيم در اين محاسبه لحاظ نشده است.   ذكر است هزينه

خانگی، 

تجاری و 

عمومی

25.65%

, صنعت

15.69%

حمل و 

,نقل

, کشاورزی3.04%

0.23%

,غیر انرژی

3.92%

خانگی، تجاری  

, و عمومی

42.95%

,صنعت

27.52%

,حمل و نقل

0.15%
,کشاورزی

10.53%

تلفات انتقال و  

,  توزیع

18.84%
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 :سازي بهينه ضرورت 

 و اقتصادي رشد كه است داده نشان الملليبين هايعرصه در گذشته دهه چند تجربه

 سياسي، اقتدار به رسيدن در تكنولوژي پيشرفت اصلي هايپايه كه خود صنعتي توسعه

 از منطقي و درست استفاده به زيادي اندازه تا فرهنگي هستند، شكوفايي و ملي استقالل

 كاالي يك صورت به جهاني در بازارهاي انرژي رو همين از دارد. ارتباط انرژي منابع

 بزرگ سرچشمه درآمدهاي برخوردارند آن از كه كشورهايي براي و است درآمده بهاگران

 روند با ما كشور در كه گفت توان مي مقدمه اين با حال رود.مي شمار به سرشاري و

 با دور چندان نه آيندهاي در انرژي، منابع مصرف افزايش طبعاً و جمعيت كنوني افزايش

شد. اين موضوع با در نظر گرفتن  خواهيم روبرو و اجتماعي اقتصادي شديد هايبحران

ي مصرف كنوني بيشتر مشخص مي گردد. زيرا با توجه به هزينه كم انرژي در نحوه

كيفيت و غيرمهندسي صورت گرفته كه ها به صورت بيكننده انرژي از جمله ساختمانهاي مصرفهاي قبل اجراي سيستمسال

 گون شده است.  هاي گوناموجب افزايش شديد شدت مصرف انرژي در بخش

 از كه هاييآن ويژه به جهان پيشرفته كشورهاي نظر به موضوعات بيان شده،

 طرف اين به گذشته چند دهه از اندوابسته كشورها ساير به انرژي منابع لحاظ

 انرژي، ي مصرفنحوه سازي درو بهينه جوييصرفه جهت در فراواني هايتالش

 انرژي منابع با فسيلي هايسوخت جايگزيني و برانرژي سازي تجهيزاتبهينه

 اند.داده انجام گرمايي و زمين باد خورشيدي، انرژي مانند تجديدپذير،

با توجه به نکات بیان شده و از طرفی تصمیم صحیح دولت مبنی بر حذف 

یارانه های انرژی ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع و ساختمان 

 های کشور واضح می گردد.
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الزم به ذکر است که تنها تابع هدف بهینه سازی مصرف انرژی کاهش هزینه 

های حاملهای انرژی نمی باشد بلکه تامین فضای استاندارد نیز از پارامترهای 

موثر در بهینه سازی مصرف نیز می باشد. لذا بهینه سازی مصرف انرژی 

 باشد.نیازمند شناسایی حالت استاندارد برای محیط مورد نظر می 

 با اما ؛سادگی به،  انگارانه سهل دیدی با تواند می مهم این به یافتن دست

 متضاد عامل دو انرژی مصرف میزان کاهش و استاندارد شرایط تأمین اینکه چه.  آید حاصل بسیار سختی با ،واقعی دیدی

 .  کنند می ایفا را سازی بهینه راهکارهای اعمال در کلیدی نقش و هبود

 جزو همگی که...  و انرژی مصرف کاهش های روش تعیین،  محیطی آسایش تأمین شرایط بررسی،  آسایشی شرایط شناخت

 . باشد می زمینه این در تخصصی دانش و تجربه نیازمند که بوده تخصصی اموری باشد می ساختمان در انرژی ممیزی وظایف

، ساختمان موجود شرایط شناخت راه تنها عنوان به انرژی ممیزی

 محیط انحراف میزان محاسبه و محیطی استاندارد شرایط تعیین

 سازی استاندارد جهت تخصصی راهکارهای که بوده استاندارد از

 و تدوین و محاسبه را انرژی مصرف سازی بهینه و محیطی شرایط

 . نماید می بندی اولویت

 شرایط تحلیل،  برداری داده فاز پنج در تخصصی فرایند این

 و فنی مطالعه،  سازی بهینه راهکارهای تعیین،  آسایشی

 ساختمان انرژی دفترچه تدوین و ممکن راهکارهای اقتصادی

 . پذیرد می صورت
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 اهداف مميزي انرژي:  

 گسترش دید مدیریتی 

 آشنایی با پارامترها صرفه جویی در مصرف انرژی -

 مشخص شدن معایب سیستم -

 راهکارهای موجودآگاهی فنی و اقتصادی از  -

 گیری مطمئن و منطقی بر اساس بررسی های انجام شدهتصمیم 

 کاهش هزینه های انرژی به عنوان هزینه های ثابت سازمان ها 

  ) ... استاندارد سازی پارامتر های انرژی )ولتاژ ، فرکانس ، هارمونی جریان و ولتاژ ، روشنایی، دما و 

  کارآیی بیشتر کارکنان 

 ر دستگاه هاافزایش طول عم 

 مشخص شدن صرفه جویی انرژی از دید سازمان برای هر راهکار 

 مشخص شدن صرفه جویی انرژی از دید ملی برای هر راهکار 

 کاهش آلودگی هوا 

استانداردسازی شرایط محیط همچنین نیازمند شناسایی وضعیت موجود می باشد که آن نیز نیازمند اندازه گیری 

 باشد.پارامترهای مربوطه می 

 : فرآیند اجراي مميزي ساختمان 

 دریافت اطالعات کلی ساختمان و قبوض حامل هاي انرژي و بازدید اوليه .1

 قدمت بنا .1,1

 متراژ کلی .1,2

 ها گوناگون کاربری .1,3

 زمان های راه اندازی سیستم ها تهویه مطبوع .1,4

 اجزاء و دیتیل اجرایی جداره های خارجی .1,5

 برقماهه گاز و  36مسیرهای ورودی انرژی و قبوض  .1,6

 مشکالت ایجاد شده در سیستم های تهویه و اقدامات صورت گرفته .1,7

 فعالیت های گذشته در زمینه کاهش مصرف انرژی .1,8

 محدودیت های اجرایی  .1,9

 و ... کاتالوگ های اجزاء مختلف در سیستم های سرمایش و گرمایش .1,10
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 سال اخير 3آناليز و نرماليزه قبوض برق و گاز  .2

 : ساختمانی و سيستمیداده برداري در دو بعد  .3

 از اطالعات ورود مجرای عنوان به انرژی ممیزی هایپروژه در برداری داده فاز 

 .باشدمی پروژه اجرای فازهای مهمترین

برداشت اطالعات ساختمانی در سه حیطه  : داده برداری ساختمانی .3.1

 .نقاط ساختمان انجام می پذیردمعماری، الکتریکی و مکانیکی در تمامی 

 معماری .3,1,1

 ترسیم نقشه پالن .3,1,1,1

 بررسی پوسته ساختمان .3,1,1,2

 بررسی درب ها و پنجره ها .3,1,1,3

 2COتست  .3,1,1,4

 ترموگرافی .3,1,1,5

 بررسی استحکام بنا .3,1,1,6

 الکتریکی .3,1,2

 چیدمان تجهیزات .3,1,2,1

 برداشت میزان روشنایی .3,1,2,2

 سیستم کنترلی روشنایی .3,1,2,3

 اطالعات منابع روشنایی .3,1,2,4

 چیدمان منابع روشنایی .3,1,2,5

 برداشت مصرف کننده های انرژی .3,1,2,6

 مصرف برقثبت پروفیل  .3,1,2,7

 زمان استفاده از تجهیزات .3,1,2,8

 میزان رضایتمندی از میزان روشنایی .3,1,2,9

 مکانیکی .3,1,3

 دما و رطوبت محیط .3,1,3,1

 بررسی سیستم تهویه مطبوع .3,1,3,2

 بررسی سیستم تأمین آب گرم .3,1,3,3

 ثبت تغییرات دمای روزانه .3,1,3,4

  رضایت حرارتی پرسنل .3,1,3,5
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 :  داده برداری سیستمی .3,2

مجموعه و از طرفی  میزان مصرفنظر به  سیستم توزیع : .3.2.1

اهمیت سیستم توزیع برق در مبحث تلفات انرژی، ممیزی و 

سازی سیستم توزیع برق به صورت تخصصی انجام شبیه

عدم وجود نقشه و اطالعات دقیق از در صورت پذیرفت. ضمنا 

سیستم  با بازدید میدانی از سوئیچ خانه های برق و دیگر 

 .می شودماده تحلیل اجزاء سیستم توزیع مدل اولیه سیستم آ

 آمار میزان مصرف از سوئیچ خانه های اصلی .3,2,1,1

 کالس بندی ترانس های گوناگون بنابر مصرف .3,2,1,2

 نصب پاور آناالیزر بر روی ترانس های توزیع .3,2,1,3

 اطالعات اجزاء گوناگون سیستم .3,2,1,4

 توپولوژی شبکه توزیع .3,2,1,5

 شماتیک شبکه .3,2,1,6

3,2,1,7. ... 

 موتورخانه : .3,2,2

 برداشت اطالعات دبی و فشار از پمپ ها .3,2,2,1

 برداشت اطالعات از فن های هواساز و موتورها .3,2,2,2

 اندازه گیری سرعت و دبی هوای در خروجی های گوناگون .3,2,2,3

 اندازه گیری دمای خروجی و ورودی.3,2,2,4

 آنالیز گاز خورجی از دودکش .3,2,2,5

 اندازه گیری دمای جداره های ساختمان .3,2,2,6

 ترموگرافی از سطوح گوناگون .3,2,2,7

 محوطه : .3,2,3

 برداشت اطالعات محیطی .3,2,3,1

 محیطی اندازه گیری ابعاد .3,2,3,2

 تعیین محل چراغ های موجود .3,2,3,3

 اندازه گیری میزان روشنایی .3,2,3,4
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آماده سازي گزارش برداشت اطالعات به عنوان گزارش فاز اول و  .4

 ارسال به کارفرما جهت دریافت تایيدیه صحت اطالعات

 شبيه سازي ساختمان در نرم افزارهاي شبيه ساز  .5

5.1. Design Builder 

5.2. DigSilent  

5.3.  Dialux   
5.4.  PVSyst 
5.5. Carrier 

5.5. Sam 

 

 

  

این نرم افزار به روزترین و قویترین نرم افزار جهت ممیزی انرژی در ساختمان 
می باشد. این نرم افزار قادر به شبیه سازی و محاسبه بارهای حرارتی، برودتی، 
مصارف انرژی در طول روز و سال می باشد. الزم به ذکر است این نرم افزار 

ید و گرافیک خروجی قابل ساختمان را به صورت سه بعدی شبیه سازی می نما
قبولی دارد. با استفاده از قسمتهای مختلف می توان محاسبات انرژی 

 ، بام سبز و ... را شبیه سازی و محاسبه نمود.PCMخورشیدی، عایق های 
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شبه سازي حاالت ،  RMS بيه سازي حاالت گذرا، ش محاسبات اتصال كوتاه،  پخش بار اقتصادي ،  پخش بارزار قادر به انجام محاسباتي اعم از نرم افاين 

محاسبات كاهش  ، پخش بار هارمونيكي ، بررسي حفاظتي سيستم هاي قدرت و حتي طراحي رله هاي جديد ،  جايابي بهينه خازن در شبكه،  EMTا گذر

را انجام دهد . لذا بدليل توانايي هاي زياد و دقت و  ... و تحليل پايداري سيستم،  استارت آپ موتور،  بررسي قابليت اطمينان،  محاسبات كابل ، شبكهتلفات 

 خاب شود.انت هاپروژه   صحت عملكرد اين نرم افزار در سيستم هاي قدرت باعث شد تا اين نرم افزار براي تحليل و بررسي شبكه توزيع

 

 نو هاي انرژي بر مبتني هاي سيستم انواع سازي شبيه امكان افزار نرم اين در
 هاي سيستم طراحي و سازي شبيه بخش در افزار نرم اين. دارد وجود

 افزار نرم موتور از خورشيدي آبگرمكن و فتوولتائيك برق اعم خورشيدي
 به مرحله روند يك در افزار نرم اين در. كند مي استفاده TRNSYS مشهور
 و ايجاد را نظر مورد سيستم كاربر از نياز مورد اطالعات دريافت با مرحله
 افزار نرم اين اطالعاتي بانك. كند مي ارائه جامعي بسيار اقتصادي هاي تحليل

 دهد مي اجازه اين كاربر به است شده تعريف( ISO) استاندارد صورت به كه
 را خود مناسب نوع شده استاندارد هاي سيستم از مختلفي انواع ميان از كه

 .برد كار به ها سازي شبيه در و انتخاب
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 نورپردازي سيستم طراحي در موجود افزارهاي نرم بهترين از يكي عنوان به
 به نظر مورد سيستم افزار نرم اين در. باشد مي ساختمان خارجي و داخلي
 روشنايي گوناگون منابع از استفاده با و شده سازي شبيه بعدي سه صورت
 اعمال نظر مورد فضاي به نورپردازي گوناگون هاي سيستم افزار، نرم در موجود

 نياز مورد چراغ و المپ نوع و تعداد مختلف، نقاط در روشنايي ميزان. گردد مي
 افزار نرم كه است اطالعاتي جمله از روشنايي سيستم در مصرفي انرژي ميزان و

 .گذارد مي اختيار در و نموده محاسبه

های روشنایی انجام شده در سازمان مرکزی آستان قسمتی از شبیه سازی

 قدس
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Air System Fans Cooling Heating Pumps Cooling Tower Fans

 سازي شبيه و ساختمان سازي شبيه و تعيين از پس افزار نرم اين در. باشد مي رودتيب و حرارتي بارهاي محاسبات جهت افزار نرم اين
 انرژي هاي حامل هاي هزينه همچنين و گوناگون هايقسمت در مختلف برودتي و حرارتي بارهاي به مربوط اطالعات مجموعه، موتورخانه

 سيستم گوناگون هاي قسمت در تفكيك به شده محاسبه مصارف و ها هزينه است ذكر به الزم. گردد مي محاسبه برق و گاز تفكيك به
 .گردد مي محاسبه...  و سرمايش گرمايش، براي نياز مورد انرژي سيستم، هاي فن جمله از تهويه
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 هاي افزار نرم از ن نرم افزار يكياي
 طراحي، براي قدرتمند و محبوب

 سيستم سازي شبيه و مدلسازي
 است كه در آن فتوولتائيك هاي

 سيستم تجهيزات انتخاب
 سازي بهينه ديدگاه با فتوولتائيك

 اطالعاتي بانك. پذيرد مي صورت
 سازي بروز قابل و قدرتمند جامع،

 العاده فوق امكانات افزار نرم اين
 يك براي بهينه اجزاء تعيين براي

 مي فراهم را فتوولتائيك سيستم
 كند.
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 :مدل کاليبراسيون  .5

کالیبراسیون فرآیندی است که در طی آن صحت نتایج شبیه سازی 

 .گرددمصرف انرژی بررسی و تایید می

 ستفاده مجموعه در برق مصرف پروفیل از مدل کالیبراسیون جهت

 شده ثبت هایدیتاشیت از مجموعه برق مصرف پروفیل این. می شود

بر اساس  .می گردد استخراج سال یک مدت طول در است که دستی

این فرآیند پروفیل می بایست ضریب مصرف انرژی در ساختمان در 

  طول یک سال با پروفیل کل شبکه همخوانی داشته باشد.

 مقایسه شرایط موجود با شرایط استاندارد .7

 نرم افزار شبيه سازي راهکارهاي مختلف جهت نيل به شرایط استاندارد  .8

  رایط موجود و شرایطبررسی و تعيين ميزان اختالف موجود بين ش .9

 استاندارد

 بررسی و تحليل فنی راهکارهاي بهينه سازي قابل اعمال در سيستم هاي تهویه مطبوع  .11

  مطالعات اقتصادي .11

 محاسبه میزان اثر بخشی هر راهکار با استفاده از نرم افزار مربوطه .11,1

 رای راهکارها بر مبنای فهرست بهاتعیین و محاسبه هزینه اج .11,2

 راهکارها بر اساس دوره بازگشت سرمایه به سه دستهدسته بندی  .11,3

 کوتاه مدت .11,3,1

 میان مدت .11,3,2

 بلندمدت .11,3,3

 تهيه و تدوین دفترچه مدیریت انرژي ساختمان .12

 ایجاد تيم مدیریت انرژي در ساختمان از اعضاي تاثير گذار در مصرف انرژي .13
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نرژی در روند انجام پروژه، پس از تهیه مدل کالیبره از ساختمان، تمامی نظر به تاثیر اجرای راهکارهای گوناگون در مصرف ا

راهکارهای قابل اجرا در زمینه بهبود مصرف انرژی بررسی و مطالعه می گردد. الزم به ذکر است تعیین دقیق اولویت اجرای 

ادامه بخشی از راهکارهای مطالعه ه سازی و مطالعات اقتصادی تعیین می شود. در یبا استفاده از شب هاهکاراهر کدام از ر

 شده ارائه می گردد. ضمنا با توجه به شرایط راهکارهای نوین بررسی و مطالعه می گردد.

 

  
 کاهش بر عالوه دوجداره پنجره از استفاده

 نفوذ میزان هدایت، حرارت انتقال میران

 نفوذ کاهش میزان. دهد می کاهش نیز را

 به توجه با  راهکار این اعمال نتیجه در

 شرایط با هایی اتاق مقایسه و 2CO تست

 دست به متفاوت هایپنجره و یکسان

 .می گیرد انجام آمده،

 این که شده ساختمان به شدیدی حرارتی بار اعمال موجب خورشید شدید تابش

 مصرف ترین اصلی عنوان به سرمایش تجهیزات در انرژی مصرف افزایش موجب

 در دهنده فاز تغییر مواد از کاری عایق روش این از استفاده با .گرددمی یانرژ کننده

 خود در را روز مدت طول در خورشید تابش تا گردد می استفاده ساختمان پوسته

 تغییر ماده نوع تعیین جهت .دهد انتقال محیط به شب در را بار این و کرده ذخیره

 انجماد و ذوب دمای با مناسب ماده محیط، دمای به توجه با مناسب، دهنده فاز

 .می گردد تعریف حرارتی مدل در و انتخاب مناسب

 از نورگذر سطوح و هاپنجره به تابشي بار كاهش

 جلوگيري سرمايش سيستم به حرارتي بار اين اعمال

 نظر در با سايبان بهينه عمق انتخاب جهت كند،مي

 بانسايه عمق به توجه با سايبان اجراي هزينه گرفتن

 براي بهينه عمق8 ساختمان در انرژي مصرف ميزان و

 سايبان راهكار اين در. مي گردد نتخابا سايبان

 استفاده شده مشخص بهينه طول با شده اعمال

 .خواهد گرديد

یکی از بارهای مهم در میزان بار حرارتی و 

نفوذ میباشد به گونه ای  باری ساختمان، تبرود

سهم عمده در اتالف انرژی ساختمان  که اکثر

را در بر می گیرد. میزان کاهش نفوذ در اثر 

و مقایسه میزان نفوذ  CO2درزبندی از تست 

می در دو اتاق با پنجره های گوناگون به دست 

 .می گرددو در نرم افزار تحلیل  آید

در این راهکار جهت کاهش 

میزان تابش خورشید و 

افزایش بار برودتی 

ساختمان، راهکار برچسب 

شیشه پیشنهاد و تحلیل 

 .می شوداقتصادی 

 

پس از مقايسه مقاومت حرارتي جداره هاي ساختمان با استاندارد و تعيين اختالف حالت 

هاي ساختمان راهكارهاي عايق كاري موجود با استاندارد جهت استاندارد شدن جداره

هاي متداول و جديد كاري در دو دسته عايق. راهكارهاي عايقددگرمي گوناگون بررسي 

ها با پشم ارهاي عايق كاري متداول، عايق كاري جدارهدر راهك .مي شودتقسيم بندي 

. الزم به ذكر مي گرددها و سقف لحاظ سنگ، پلي يورتان پاششي و پلي استايرن در ديواره

ف، ناكاري از جمله اجراي كاست در محاسبات اقتصادي روش اجرايي در هر نوع عايق

. ضمنا در محاسبات مي شودفته ديوارپوش، سيمان به همره رابيتس بندي و ... در نظر گر

 .خواهد شدهاي حرارتي نيز لحاظ ضريب انتقال حرارت ساختمان تاثير پل

 

كاري سقف به عنوان مسير اصلي انتقال حرارت عايق

تواند گام بسيار موثري در كاهش به محيط مي

مصرف انرژي باشد. استفاده از بام سبز با توجه به 

و كاهش ميزان تابش افزايش رطوبت در اين محيط 

خورشيد به پوسته ساختمان مصرف انرژي در 

دهد. جهت انتخاب تجهيزات سرمايش را كاهش مي

صحيح نوع پوشش، گياه مناسب با توجه به سطح 

برگ، طول ساقه و ديگر پارامترها براي محيط 

 .مي گردد جغرافيايي و آب و هوايي انتخاب
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  : بازطراحی و استانداردسازي روشنایی

های اداری به عنوان یکی از مصرف کننده های عمده روشنایی در ساختمان

انرژی بوده که با توجه به ارتباط آن با سالمت کارکنان، بهینه سازی در 

 باشد. ای میمصرف انرژی این بخش نیازمند توجه ویژه

افزار دیالوکس به صورت سه بعدی شبیه این کار در فاز داده برداری، در نرم

 شده و اعمال راهکار می شود. سازی

جهت تعیین میزان روشنایی مناسب، استانداردهای گوناگون بررسی و متناسب 

های مورد نظر از استانداردهای داخل و خارج با سطوح کاری متقاوت لوکس

. از جمله استاندارهای در نظر گرفته شده میزان می گرددکشور استخراج 

استفاده  IECCی باشد که از استاندارد چگالی توان مصرفی در هر اتاق م

 . خواهد گردید

 مناسب هاالمپ و هاچراغ ابتدایی گام در ها،اتاق روشنایی طراحی از قبل

 هایچراغ جمله از. می شود تعیین مسکونی و اداری فضاهای در استفاده برای

 و 41با توان های  T5چراغ های فلورسنت با المپ  به توانمی استفاده مورد

 وات اشاره 24و  63در توان های  LEDپنل های  وات و همچنین و 41

الست های استفاده شده در چراغ های فلوروسنت یاالزم به ذکر است  .نمود

  . می گرددپیشنهاد  A2با راندمان باال از نوع از نوع یاالست الکترونیکی 
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 مبحث در BMS سیستم از استفاده جهت است ذکر به الزم

 که می پذیرد انجام ایگونه به هاچراغ چیدمان روشنایی،

 ذکر به الزم. رسید هدف این به کلیدزنی راهکار با توانمی

 لحاظ لوکس، بیشترین چراغ، کمترین اهداف ترکیب است

 قابلیت و عمومی و تخصصی روشنایی اعمال و زیبایی نمودن

 چندین با کار این که است دشواری بسیار امر BMS اتصال

 انجام هااتاق تک تک در (RUN) افزارینرم اجرای مرتبه

 .ددمی گر

 برداری بهره ضرایب واقعیت و سازی شبیه نتایج تطابق جهت

 نظر در فضا کاربری نوع با متناسب گرفتگی گرد و غبار و

 هادیواره و کف سقف، متریال و رنگ ضمنا. می شود گرفته

 .می گردد تنظیم افزار نرم در واقعیت با متناسب فضا هر در

 اتاق هر در کاری سطوح روی بر روشنایی طراحی در

. می گیرد قرار اتاق در روشنایی میزان بودن مناسب برای تصمیم مبنای و شده تعریف (iso surface) صفحات

 :از عبارتند هاآیتم این گرددمی بررسی گوناگونی هاآیتم اتاق هر در روشنایی بودن مناسب بررسی جهت

 (Lux Value) روشنایی میزان -

  (0Uیکنواختی ) -

 تقارن و زیبایی -

 عمومی و تخصصی نور از استفاده -

 BMS سیستم به اتصال قابلیت -

 چراغ تعداد حداقل -
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 : CMتجهيزات اندازه گيري و 

دوربين  -0

 ترموويژن

Thermo Vision 
Camera 

IRTECH –LT3 
 

فلومتر  -1

 آلتراسونيك

Ultrasonic 
Flowmeter 

LTH EU-109 H 

 

 GAS ANALYZER آناليزور گاز -8
Testo -327 

 

پاورآنااليزر  -8

 سيركوتر

CIRCUTOR Power 
Analyzer 

M-CVMK2-ITF-
405 204و  

 

 Lux meter لوكس متر -1
DT1300 

 

سنجشگر  -9

رطوبت، دما و 

 انمومتر -سرعت

Anemometer 

Testo 410-2 

 

 ترمومتر ليزري -0
Thermo meter 

UT 302C 

 

 -دورسنج -.

 تاكومتر
Tachometer PE-

TM8030 

 

پاورمتر   -6

 كلمپي

Clamp Power 
meter UNI-T 

UT  233 
 

 متر ليزري -01

Laser Distance 
Meter 

UNI-T 

UT 391  

00- CO2سنج 
CO2 Meter 

AZ-77535 

 

01-UVسنج 
UV Meter 

UV-340A 
 

ترنسميتر   -08

نمايشگر  -فشار

 ديجيتال

BD Pressure 
Transmitter- 4-
20 mA Digital 

display 

 

 Level Meter سطح ياب -08

 

 CKE Pressure فشارسنج -01
Gauge 

 

دستگاه   -09

سفارشي انتقال 

وايرلس ديتاي 

 آنالوگ و ديجيتال

Analog & Digital 
wireless data 

telemetry device 
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