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Introduction
Variable refrigerant flow systems are one of the most efficient and
widely used air conditioning systems to reduce energy consumption
while maintaining the desired level of thermal comfort. Variable
refrigerant flow systems as an efficient and flexible solution for
various heating/cooling applications are gaining more attention and are
widely used in commercial and residential buildings. Variable
refrigerant flow systems have many advantages over traditional air
conditioning systems such as chillers and fan coils or air conditioning
units, including satisfactory partial load performance, individual
control capability at arbitrary temperature range, and no loss in duct
transmission. Easy installation and maintenance. However, variable
refrigerant flow systems require a dedicated outdoor air system with
an additional ventilation unit.
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Methodology
This section first discusses the design of a variable
refrigerant flow system. The next step is to model
the building located in Cyprus with the heating
system in question. The parts of this modeling
include the characteristics of the selected location of
the building, modeling of the relevant building,
modeling of variable refrigerant air conditioning
system and photovoltaic systems in detail.

residential units with 110 square meters). Each floor
consists of two units with an equal area; the northfacing unit has two bedrooms, the south-facing unit
has three bedrooms, and the ground floor is
uninhabited and without air conditioning. In addition,
the corridors between adjacent apartments on each
floor are also without air conditioning. This research
will focus on the power consumption of the variable
refrigerant flow system as an electric charge. Figure
(2) shows a schematic of an integrated photovoltaic
variable refrigerant flow system.

1. Variable refrigerant flow system

Variable refrigerant flow systems Among the various
air conditioning systems is the DX system, based on
the standard Rankin reverse steam compression
cycle.
Therefore,
these
systems
are
thermodynamically similar to conventional DX
systems and have similar equipment such as
compressor, expansion valve, condenser, and
evaporator. Figure (1) shows the inside of the
exterior of a variable refrigerant flow system that is
installed outside the building.
A 5-storey residential building with an area of
1061 square meters of space has been modeled in
Design Builder software (on each floor, there are two
*

Results and Discussion
In this section, energy consumption in variable
refrigerant air conditioning, power generation of
photovoltaic arrays, and carbon dioxide reduction
due to photovoltaics are examined according to the
results obtained from the design of builder designs.
Conclusion
The intensity of solar radiation in this city equals
1852kWh, and the annual electricity consumption
of a refrigerant flow system varies around
18500kWh. The results show that according to the
duration of sunlight during the day, the total daily
electricity produced by photovoltaics provides only

Corresponding Author, Email: alireza.aslani@ut.ac.ir

51

Journal of Sustainable Energy Systems, Vol. 1, No. 1, Winter 2022

54% of the daily electricity required for variable
refrigerant current, which has a significant impact
on reducing electricity consumption from the grid

and a significant impact on Reduces carbon dioxide
by 14 tons per year.

Figure 1. Internal view of the outer part of the variable refrigerant flow

Figure 2. Schematic of VRF-PV integrated system

Figure 3. DNI radiation status of the sun kW/m2 on July 21
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Figure 4. Energy rate status of a building unit on July 21

Figure 5. External and indoor temperature status of a unit (dining room facing south on the 5th floor of the building),
on July 21

Figure 6. Status of carbon dioxide emissions on 21 July

Figure 7. DNI and DIF solar radiation conditions kW / m2 in summer and autumn
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Figure 8. Electricity status (Kw) required for cooling and photovoltaic power generation in summer and autumn

Figure 9. External temperature and temperature of the dining room facing south on the 5th floor of the building, in
summer and autumn
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مقدمه

با توجه به مصرف حدود نیمی از کل انررژی مصررفی سرا نه جهران در بررا سررمایا و
گرمایا ساختمانها ،افزایا بهرهوری سیستمهای تهویه مطبوع با اسرتااده از انررژیهرای
تجدیدپذیر نقا بسیار مهمی در کاها مصرف انرژی خواهد داشت .در نقاطی از جهان که
دارای اقلیم گرم و مرطوب و تابا خورشرید برا یی هسرتند ،برهکرارگیری سیسرتم تهویره
مطبوع از نوع جریان مبرد متغیر بسیار باارزش است .در ایر پرووها یرک سیسرتم پمر
حرارتی جریان مبرد متغیر با بهکارگیری ماژولهای نوری ،از نظرر کرارایی انررژی و میرزان
تولید برق مصرفی با فناوری فتوولتائیک ،در یرک مجتمرع مسرکونی پرن طبقره در یکری از
شهرهای قبرس مورد بررسی قرار گرفته است .شدت تابا سا نه در ای شهر برابرر 1852
کیلوواتسراعت و مصررف بررق سرا نه یرک سیسرتم جریران مبررد متغیرر نیرز در حردود
18500کیلووات ساعت است و هر آرایه از فتوولتائیکها ظرفیت 13کیلووات دارد .نتای ای
پووها نشان میدهد با توجه به مدت تابا خورشید طری روز ،میرزان تولیرد بررق روزانره
توسط فتوولتائیکها  54درصد برق مورد نیاز روزانه جریان مبرد متغیر را تأمی میکند که
ای مقدار تأثیر زیادی در کاها مصرف برق سیستم تهویره مطبروع از شربکه و منجرر بره
کاها  14تنی تولید سا نه کرب دیاکسید میشود.



سیستمهای تهویه مطبوع در ساختمانهرا ،همرواره کراها
مصرف انرژی مرد نظرر بروده اسرت؛ زیررا ترأثیر بسرزایی در
مصرف انرژی ساختمانها خواهد داشت .از ای رو ،مطالعرات
زیادی مبتنی بر طراحی مناسب معماری ساختمانها انجرام
گرفته است که بر انتراب مصالح ،جهت اسرتقرار سراختمان،
نوع پنجرهها و غیره متمرکز بودهاند [6ر .]8
سیستمهای جریان مبرد متغیر یکری از کارآمردترری و
پرکاربردتری سیستمهای تهویه مطبوع برای کاها مصرف
انرژی برا حارس سرطح مطلروب آسرایا حرارتری هسرتند.
سیستمهای جریان مبرد متغیر به عنوان راه حلری کارآمرد و

با توجه به اینکه تقریباً  70درصد از جمعیت جهان ترا سرال
 2050در مناطق شهری زندگی میکنند [ ،]1در کشورهای
در حال توسعه ،تقاضرای انررژی بررای سیسرتمهرای تهویره
(گرمایا ،تهویه و تهویه مطبوع) تقریباً نیمی از کرل انررژی
مصرفی ساختمان را تشکیل میدهد [ 2و  .]3شهرها یکی از
گروههای بزرگ مصرفکنندۀ انرژی و انتشراردهندۀ گازهرای
گلرانررهای هسررتند [ 4و  ،]5هنگررام بررهکررارگیررری انررواع
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ت رأمی برررق مررورد نیرراز بررر اسرراس دادههررای موجررود در
پووهاهای پیشی در نرمافزار دیزای بیلدر مدلسرازی و
سپس مورد تحلیل قررار مریگیررد .ابتردا یرک سراختمان
مسکونی پن طبقه در یکی از شهرهای کشور قبرس به نرام
آکروتیررری ،6کشرروری بررا آبوهرروای نیمررهگرمسرریری و
تشعشعات خورشیدی فراوان ،مدلسازی میشود و سرپس،
یک سیستم پم حرارتی جریان مبررد متغیرر بره عنروان
سیستم سرمایا/گرمایا انتراب میشود و مصررف بررق
سا نه سیستم تهویره مطبروع آن برا اسرتااده از نررمافرزار
دیزای بیلدر به دست میآید .در مرحله بعد ،برا توجره بره
فضای محدود موجود روی پشتبرام ،برا نصرب پانرلهرای
فتوولتائیررک روی آن ظرفیررت تولیررد برررق بررا فنرراوری
فتوولتائیک برای کاها مصرف برق گرمایشی و سرمایشی
در ای نرمافزار تعیی میشود.
پووها حاضر سه موضوع مرتبط بهکارگیری سیسرتم
جریان مبرد متغیر ،کاربرد فنراوری فتوولتائیرک و مصررف
انرژی و انتشار گاز کرب دیاکسید مجتمع مسکونی را مرد
نظر قرار میدهد .د یل انتراب کشور قبرس را میتوان به
صورت زیر خالصه کرد:
 -1قبرس کشوری است کره واردکننردۀ عمرده انررژی
است و نرخ با ی مصرف انرژی دارد.
 -2قبرس آبوهوای نیمهگرمسریری برا تابسرتانهرای
گرم و مرطوب و زمستانهای سرد دارد ،بنرابرای تقاضرای
بهکارگیری تهویه مطبوع بسیار زیاد است.
 -3میزان تابا خورشیدی طری سرال در ایر کشرور
بسیار زیاد است.
 - 4انرژی خورشیدی در حال حاضر به طرور گسرترده
در قبرس استااده میشود ،زیرا ای کشور از نظرر ظرفیرت
سرانه کلکتورهرای گرمرایا آب خورشریدی در رتبره دوم
جهان قرار دارد .بنابرای  ،ای کشور میتواند هرر راه حلری
که در آن بهکارگیری انرژی خورشیدی در آن وجود دارد را
بهراحتی به کار گیرد.
اگرچه تحقیقات زیادی در مورد سیستمهای جریان مبرد
متغیر ،فناوری فتوولتائیک و ساختمانهای کمانرژی در کشور
قبرس و سایر کشورهای جهان انجام شده و در ای خصرو
مقا ت زیادی موجود است ،اما سیستم جریان مبرد متغیر به

انعطافپذیر برای انواع کاربردهای گرمایا/سررمایا توجره
بیشتری را به خود جلرب مریکننرد و بره طرور گسرترده در
ساختمانهای تجراری و مسرکونی اسرتااده مریشروند [ 9و
 .]10سیسررتمهررای جریرران مبرررد متغیررر در مقایسرره بررا
سیستمهای تهویه مطبوع سنتی مانند چیلر و ف کویرل یرا
واحدهای هواساز ،مزایای بسریاری دارنرد ،از جملره عملکررد
رضایت برا بار پارهای ،قابلیت کنترل فردی در بازۀ دمایی
دلرواه [ ،]11عدم تلارات در انتقرال از طریرق کانرال [ 12و
 ،]13نصب و نگهداری آسان [ .]14با ای وجود ،سیستمهای
جریان مبرد متغیر به یک واحد تهویه اضافی نیاز دارد که به
آن سیستم اختصاصی هوای بیرون میگویند .ایر عیرب بره
طور کامل برطرف نشده و تا حردودی کراربرد سیسرتمهرای
جریان مبرد متغیر را بهویوه در شرایطی کره نیراز بره هروای
تازه زیاد است ،محدود میکند.
بررسرری تررأثیر انررواع سیسررتم تهویرره مطبرروع روی دو
ساختمان برا مشرصرات متاراوت در تحقیرق آقرای ویتررا و
همکاران [ ]15انجام گرفته است و از تحلیرل نترای تحقیرق
آنها مشرص شد که طراحی مناسب سراختمان و سیسرتم
تهویه مطبوع میتواند موجب صررفهجرویی  12درصردی در
مصرف انرژی ساختمان شرود .روشهرای پیشرنهادی بررای
کاها مصرف انرژی ساختمان بیان میدارد کره در فراز اول
نیاز است که مدل ساختمان برهدقرت بررسری شرود [ ]16و
سپس ،افزایا دقت مدلسازی برا اسرتااده از نررمافزارهرای
2
تحلیل انرژی ساختمان مانند انرژی پالس 1و دیزای بیلدر
در تحقیقها بیشتر مورد توجه قررار بگیرنرد [ 17و  .]18در
ای تحقیق از نرمافزار دیزای بیلدر به عنوان ابزار مدلسازی
ساختمان استااده میشود .دیزای بیلدر یک واسط گرافیکی
3برررای نرررمافررزار انرررژی پرالس اسررت ،کرره انرررژی مصرررفی
سرمایشی و گرمایشی را میتواند در فصلهای مرتلف ارائره
دهد .برای شبیهسازی یک ساختمان زم است ترا دادههرای
اولیه به نرمافزار داده شود تا مردل ایجادشرده از نظرر رفترار
حرارتی با ساختمان مورد بررسی مشابه باشد.
در ای تحقیق یک مجتمرع مسرکونی بره همرراه یرک
سیستم تهویه مطبوع خورشیدی از نوع سیستمهای جریان
مبرد متغیر 4و ماژولهرای خورشریدی فتوولتائیرک 5بررای
1. Energy Plus
2. Design Builder
)3. Graphical User Interface (GUI
4. VRF

)5. Photovoltaic (PV
6. Akrotiri
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عنوان یک سیستم تهویه مطبروع 1بسریار کارآمرد برا قابلیرت
اتصال مستقیم به پانلهای فتوولتائیک به عنروان منبرع بررق
ورودی ،به عنوان یک راه حل ایردهآل بررای سیسرتم تهویره
مطبوع خورشیدی در ساختمانهای کمانررژی ،مرورد توجره
کافی قرار نگرفته است .ای سیستم با توجه به برازدهی زیراد،
نصب و راهاندازی آسان و نیز طول عمر ماید و سایر عوامل از
محبوبیت روزافزونی در بی طراحان و مجریان برخوردار است.
ای مطالعه تالش میکنرد ترا پتانسریل برا ی ایر فنراوری
پیشرفته تهویه مطبوع را بره عنروان یرک جرایگزی عملری و
امکانپذیر برای تأمی نیازهرای انررژی سیسرتمهرای تهویره
مطبوع در ساختمانهای کمانرژی نشاندهد.
بنابرای  ،ای تحقیق ضم ایجاد آسایا دمرایی بررای
ساکنان ،ابزاری برای کاها میزان مصرف انررژی کشرور را
نیز فراهم میکند .از آنجا که هیچ تحقیقی در مورد ادغرام
سیستمهای جریان مبرد متغیر برا فنراوری فتوولتائیرک در
کشور قبرس موجود نیست ،ای تحقیق طرحی را پیشنهاد
مرریدهررد کرره دارای پتانسرریل اجرایرری بررا یی در طراحرری
ساختمانهای خالص صار در قبرس و سایر کشرورهایی برا
شرایط مشابه محسروب مریشروند .در برراهرای بعردی
توضیح کاملی در مورد ساختمان مدل شده ،سیستم تهویه
مطبرروع و مرراژولهررای فتوولتائیررک در ای ر پررووها داده
میشود .در برا نتای نیز به مباحث میزان صررفهجرویی
در مصرف انرژی و اثرات زیستمحیطی در راستای کراها
کرب دیاکسید پرداخته میشود.
در ادامه ،در برا دوم به بررسی سیسرتم جریران مبررد
متغیر و مدلسازی سیسرتم مرد نظرر در یرک سراختمان در
کشور قبرس با بیان تمام جزئیات پرداخته میشود .در برا
سوم به تحلیل و بررسی نتای حاصل از مدلسازی و مقایسره
ای نتای با مطالعات پیشی پرداخته شده و در انتها به بیران
نتیجهگیری و بحث پیرامون ای موضوع پرداخته میشود.

مدلسازی سیسرتم تهویره مطبروع مبررد متغیرر داخلری و
ستمهای فتوولتائیک به صورت ماصل پرداخته میشود.
سی 
سیستم جریان مبرد متغیر

سیستمهای جریان مبرد متغیر از بری انرواع سیسرتمهرای
تهویه مطبوع ،از نوع سیستم  DXاست که بر اساس چرخره
استاندارد فشردهسازی برار رانکی معکوس ساخته شدهانرد.
بنابرای  ،ایر سیسرتمهرا از نظرر ترمودینرامیکی شربیه بره
سیستمهای  DXرای هستند و تجهیرزات مشرابهی هماننرد
کمپرسور ،شیر انبساط ،کندانسور و اواپراتور دارنرد .شرکل 1
نمای داخلی قسمت خارجی سیستم جریان مبرد متغیر کره
در خارج از ساختمان نصب میشود را نشان میدهد.
سیستم جریان مبرد متغیر به دلیل ویوگیهای زیرر از
سایر سیستمهای  DXمتمایز میشود:
3
-1چنرردی برررا داخلرری 2برره یررک واحررد خررارجی
مشررترم متصررل اسررت؛  -2واحرردهای داخلرری و خررارجی
میتوانند ظرفیت متغیر داشته باشرند و همچنری  ،امکران
گرمایا و سرمایا به طور همزمان و نیز به طور جداگانه
در براهای مرتلف سراختمان وجرود دارد؛ و  -3هرر دو
نوع کندانسور هوا خنرک و آب خنرک در سیسرتم جریران
مبرد متغیر در دسترس هستند.
شکل  1یک سیستم جریان مبرد متغیر با برراهرای
خارجی ،داخلی ،لولهکشی و شربکههرای کنتررل را نشران
میدهد .در سیستمهای جریان مبرد متغیر گرمرا از بررا
خارجی به شبکهای از براهای داخلی در فضراهای دارای
تهویه مطبوع منتقل میشود .تاراوت اصرلی سیسرتمهرای
جریرران مبرررد متغیررر ای ر اسررت کرره یررک شرریر انبسرراط
الکترونیکی در داخل هرر فضرای داخلری قررار دارد ترا برر
اساس تقاضای سرمایا/گرمایا فضا یا منطقره 4مربوطره،
نرخ جریان مبرد را تنظیم کند .هر منطقه یک ترموسرتات
دارد و برا داخل جریان مبرد متغیر ،با اسرتااده از یرک
واحد پردازش مرکزی 5اختصاصی ،شیر انبساط الکترونیکی
را بر ای اساس تنظیم میکند تا جریان مبررد مرورد نیراز
برای پاسخگویی به بار آن منطقره امکرانپرذیر باشرد .کرل
جریان مبرد مورد نیاز توسط یک برد مدار چراپی 6کنتررل

مواد و روشها
در ای برا ابتدا به طراحی سیسرتم جریران مبررد متغیرر
پرداخته میشود .در گام بعدی به مدلسازی ساختمان واقع
در کشور قبرس به همراه سیستم حرارتی مد نظرر پرداختره
میشود که قسمتهای ای مردلسرازی شرامل مشرصرات
موقعیت انترابی ساختمان ،مدلسرازی سراختمان مربوطره،

2. Indoor Unit
3. Outdoor Unit
4. Zoon
)5. Central Processing Unit (CPU
)6. Printed Circuit Board (PCB

1. Air conditioning- AC
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مرکزیهای نصبشده به صورت سری در براهای داخلی
جریان مبرد متغیر متصل است.

که روی برا خارجی جریان مبرد متغیر نصب شده است،
محاسبه میشود که ایر بررد کنتررل بره واحرد پرردازش

شکل  .1نمای داخلی بخش خارجی جریان مبرد متغیر

در نهایت ،برد مردار چراپی سررعت کمپرسرور را تغییرر
میدهد تا تقاضای بار کل متغیرر ،فضراها (زونهرا) را تولیرد
کند .کنترل چرخا یا سرعت کمپرسور با اسرتااده از یرک
اینورتر که مداری نصربشرده روی یونیرت خرارجی جریران
مبرد متغیر است ،به دست مریآیرد .بررد مردار چراپی از دو
قسمت موسوم به کانورتر و اینورتر تشکیل شده اسرت .مردار
مبدل( 1یا یکسوکننده ،)2جریان ورودی متناوب را به جریان
مستقیم تغییر میدهد و مدار اینورتر جریان مسرتقیم را بره
جریان متناوب با فرکانس متغیر تبدیل میکند .ای فرکانس
به نوبه خود ،دور کمپرسور را تعیی میکند .برد مدار چراپی
همچنی شیر خروجی یونیت خارجی را تنظیم مریکنرد ترا
جریان مبرد مورد نیاز در شبکه لولرهکشری جریران مبررد را
حاس کند .هر زون دارای یک ترموستات و یک برا داخلی
جریان مبرد متغیر است که با استااده از یک واحد پرردازش
مرکزی اختصا دادهشده به آن ،شیر انبساط الکترونیکری را
تنظیم میکند .میزان تنظیم بر ای اساس خواهرد برود کره
اجازۀ عبور به مقردار جریران مبررد مرورد نیراز را کره بررای
پاسخگویی به بار گرمایا و یا سرمایا آن زون مرورد نیراز
است ،بدهد.

سیسررتمهررای جریرران مبرررد متغیررر حررداقل برره یررک
کمپرسور با سرعت متغیر (یا ظرفیت متغیر) مجهز هستند.
شکل  2یک اینورتر و کمپرسور تکسرعته در سیستمهای
جریان مبرد متغیر را نشان میدهد که در بررا خرارجی
واحد بیرونی 3تحت بار قررار مریگیرنرد .ابتردا ،کمپرسرور
اینورتر بهتدری تحت بار قرار میگیرد تا زمانی که سیستم
دقیقاً به  50درصد ظرفیتا برسد ،سپس در ظرفیرت 50
درصررد ،کمپرسررور اینررورتر ترلیرره مرریشررود و کمپرسررور
تکسرعته روش میشود .برای کار با ظرفیت بریا از 50
درصد ،در حالی که کمپرسور استاندارد هنوز کار میکنرد،
کمپرسور اینورتر دوباره بهتدری تحت بار قرار می گیرد ترا
سیستم به  100درصد ظرفیت خود برسد.
بر اساس وضعیتهرای موجرود عملیراتی ،سیسرتمهرای
جریان مبرد متغیر به سه گروه تقسریم مریشروند -1 :فقرط
خنککننده؛ -2پم های حرارتری 4و  -3بازیرابی حررارت.5
سیستمهای بازیابی گرما ،که بسیار محبوبتر هستند ،امکان
سرمایا و گرمایا همزمان را فراهم میکننرد .در صرورتی
که مناطق (زونهای) مرتلای وجود داشته باشند که برخری
نیاز به سرمایا و برخری نیراز بره گرمرایا داشرته باشرند،

1. Converter Circuit
2. Rectifier

3. Outdoor Unit
4. Heat Pumps
5. Heat Recovery
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مرتلای دارد .به طور مثال ،بررای گرمرایا یرک سراختمان
اداری بزرگ با یک اتاق سرور شبکه کره طری فصرل سررما،
سرمایا نسبتاً زیادی نیاز دارد ،در حالی کره سرایر منراطق
(زونها) باید گرم شوند ،استااده از یک سیستم بازیابی گرما
میتواند به صرفهجویی قابل توجهی در انرژی کمک کند.

گرمای دریافتشده از مناطق سرمایشی به مناطقی که نیراز
به گرمایا دارند ،ارسال میشرود .بره ایر ترتیرب ،سیسرتم
جریان مبرد متغیر هیچ گرمایی توسط پم حرارتری ایجراد
نمیکند ،بلکه بهسادگی گرما را به محل مرورد نیراز منتقرل
میکند .سیستمهای بازیابی حرارت جریان مبرد متغیر انرواع

شکل  .2ترکیببندی یک سیستم جریان مبرد متغیر

شکل  .3اینورتر و کمپرسورهای تکسرعته در سیستمهای جریان مبرد متغیر

مدلسازی

مشخصات محل انتخابی

جزئیات مکانی و منطقه اقلیمی ،مدل سراختمان ،سیسرتم
تهویه و اجزای سیستم انرژی تجدیدپرذیر خورشریدی بره
شرح زیر است که باید به عنروان اطالعرات در برراهرای
موقعیت ،1منطقه 2پروژه و در برراهرای سراختوسراز،3
فعالیت 4و چیدمان 5مربوط به ساختمان وارد شوند.

جدول  1اطالعات هواشناسی مانند بیشینه و کمینه دمای
محیط ،با تری میانگی رطوبت نسبی ماهانه در تابستان،
میانگی سرعت باد سرا نه و ارقرام ترابا خورشریدی بره
همراه موقعیت جغرافیرایی مکران انتررابی تحقیرق ،شرهر
آکروتیری را نشان میدهد.
مدلسازی ساختمان

1. Location
2. Region
3. Construction
4. Activity
5. Layout

یک ساختمان  5طبقه مسرکونی بره مسراحت  1061مترر
مربع فضا در نرمافزار دیزای بیلدر مدلسرازی شرده اسرت
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طبقه نیز بردون تهویره مطبروع هسرتند .جزئیرات ابنیره و
پنجرههای ساختمان در جدولهای  2و  3ارائه شده اسرت.
ای اطالعات در برا ساختوساز نرمافزار وارد مریشروند.
دیوارها ،سقف و کف مجتمرع دارای چهرار یره بروده کره
مشرصات آنها طبق جدول  2با یکردیگر متاراوت اسرت.
مشرصات پنجرههای دوجرداره طبرق جردول  3در بررا
ابتدایی 1نرمافزار وارد میشود.

(در هر طبقه دو واحد مسکونی با مساحت  110متر مربرع
در نظر گرفته شده اسرت) .نمرای شرماتیک سراختمان در
شکل  4و نمای درونری در شرکل  5کره توسرط محققران
مدلشده نشان داده شده است .هر طبقه شامل دو واحد با
متراژ مساوی است که واحرد رو بره شرمال دارای دو اتراق
خواب و واحد رو به جنوب دارای سه اتراق خرواب اسرت و
طبقه همکف خالی از سکنه و بدون تهویره مطبروع اسرت.
عالوه بر ای  ،راهروهای بی آپارتمرانهرای مجراور در هرر

موقعیت

)(oEطول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

)(oN

شدت تابش افقی سالیانه

) - (kWh/m2دیفیوز

) -(kWh/m2دیفیوز/کل

باالترین دمای محیط

ساعتی تابستان

)(OC

شکل  .4نمای شماتیک ساختمان (پیکان به شمال اشاره دارد )(مدلشده توسط محققان)

) (OCساعتی زمستان

کمترین دمای محیط

35/55

باالترین میانگین رطوبت

آکریتوری

33

34/6

0/36 - 668 - 1852

4/22

نسبی ماهانه در تابستان

جدول  .1اطالعات مکانی شهر آکروتیری

%68

1

1. Opening
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شکل  .5نمای شماتیک ساختمان (پیکان به شمال اشاره دارد) (مدلشده توسط محققان)

نیست و تغییر میکند .درنتیجه ،ای تغییرات بر مشرصات
روشنایی و در نهایرت ،بارهرای سرمایشی/گرمایشری ترأثیر
میگذارد .پروفایل روزانه حضور افراد و روشنایی سراختمان
در شکل  6نشان داده شده است.

در ای ر مرردلسررازی فررره شررده اسررت کرره در ای ر
ساختمان افراد طی  24ساعت شبانهروز در مجتمع حضرور
دارند .به بیانی ،هیچگراه مجتمرع خرالی از سرکنه نیسرت،
بنابرای سیستم تهویه مطبوع نیز باید در تمام مردت کرار
کند ،اما میزان حضور افراد در ساختمان در طی روز ثابرت

شکل  .6پروفایل روزانۀ حضور افراد و روشنایی ساختمان
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جدول  .2جزئیات قسمتهای مختلف ساختمان
حرارت ویژه

چگالی

رسانایی

ضخامت

)( kg/m3

)(J/kg. OC

)(W/m. OC

(متر)

1700

..8

0/84

0/1

35

1400

0/034

0/079

1400

1000

0/51

0/1

بلوم بتنی (متوسط)

جنس مواد

سطح

الیه
1
)بیرونیتری

آجرکاری بیرونی
پلی استایرن اکسترود شده

خارجی
یه(

2

XPS - CO2

دیوار

3

1000

1000

0.4

0/013

گچ کاری

4
)درونیتری

یه(

2100

1000

0/7

0/01

آساالت 1

1
)بیرونیتری

یه(

12

840

0/04

0/1445

مگاوات پشم شیشه (رول)

2

1000

1000

0/18

0/3

شکاف هوا ~ =  25میلی متر

در محاسبات ( 3
حرارتی استااده نمی
)شود

2800

896

0/25

0/013

گچ

4
)درونیتری

یه(

10

1400

0/04

0/0869

فوم اوره فرمالدئید

1
)بیرونیتری

یه(

2000

1000

1/13

0/1

بت ریرتهگری

2

1200

840

0/41

0/07

کاپوش

3

650

1200

0/14

0/03

کاپوش چوبی

4
)درونیتری

سقف

کف
ساختمان
یه(

جدول  .3جزئیات پنجرههای ساختمان
نوع Fenestration

نوع لعاب

پردههای دوجداره ،بازتابنده ،شااف،
پرده داخلی

Dbl Ref-A-L Clr 6mm/6
mm Air

انتقال کل خورشیدی

انتقال مستقیم

)(SHGC)(-

خورشیدی)(-

0/154

0/05319

U (W/m2.
)OC

2/761

 -2گرمررای حاصررل از تجهیررزات برابررر 1200KJ/hours

درخور یادآوری است که مشرصرات زیرر در مطالعرات
قبلی تعیی نشده بود ،بنابرای محققان با مطالعه و بررسی
منابع و برای نزدیک شردن سیسرتم جریران مبررد متغیرر
مدلشده به واقعیت ،مقادیر مورد نظر خود را در نررمافرزار
دیزای بیلدر درج کردند تا مدلسازی هرر چره بیشرتر بره
واقعیت نزدیک باشد:
 -1گرمررای حاصررل از روشررنایی برابررر 300KJ/hours
تعیی شد و در گزینه  absolute zone powerمقدار کلری
 300KJ/hoursدر برا روشنایی 1نرمافزار درج شد.

تعیی شد که در برا متارقه مربوط به فعالیتها درج شد.
 -3گرمای حاصل از افراد برابرر  800KJ/hoursتعیری
شد که در برا متارقه مربوط به فعالیت درج شد.
 -4تصایه هوا 3کره عراملی تأثیرگرذار در برار حرارتری
ساختمانها است ،در طراحی مردل در نظرر گرفتره شرد و
برنامه کاری آن به علت اینکه به حضور افراد بستگی ندارد،
باید همواره انجام گیرد .همچنی  ،مقردار آن برابرر 1ac/h4
تعیی و در برا ساختوساز وارد شد.

1. Lighting

2. Miscellaneous
3. Infiltration
4. Air Change Per Hour

2
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طراحی سرمایا از روش شبیهسازی 11نیز امکانپذیر است
که در ای حالت برای تمام ساعتها در کل سال محاسربه
انجام مریگیررد .نتیجره محاسربات نشران مریدهرد روش
شبیهسازی نیز بسیار دقیق اما زمانبر است و اختالف کمی
با روش آماری طراحی سرمایا دارد .یادآور میشود که بار
سرمایا با تغییر بعضی از پارامترها مانند تعداد پنجرهها و
تغییر نوع یههای ساختمان و غیره تغییر مییابد.

 -5برا تهویه مکانیکی 1که به معنای ترکیب هروای
اتاق از بیرون با هوای تازه (توسط داکت کشی و ف ) است،
در مدل در نظر گرفته نشد ،زیرا تأثیر محسوسی بر بارهای
سرمایشی و گرمایشی ندارد.
3
 -6دماهای گرمایا2و سرمایا به صورت پریافرره
تا  18درجه سانتیگراد گرم و تا  25درجه سانتیگراد خنک
شود ،تعیی و در برا ساختوساز نرمافزار وارد شد.
 -7دمررای تنظرریمشررده گرررمکننررده 4برابررر  12درجرره
سانتیگراد در مدل وارد شد که به معنای ای است کره اگرر
افراد در واحرد خرود حضرور نداشرتند و دمرا بره  12درجره
سانتیگراد رسید سیستم گرمایا روشر شرود .همچنری ،
دمای تنظیمشدۀ خنکشونده 5برابر  28درجه سانتیگراد در
مدل وارد شد و به معنای آن است کره اگرر افرراد در واحرد
خود نبوند و دما به  28رسید سیستم سرمایا روش شود.
 -8در مدل بررای هرر زون یرک جریران مبررد متغیرر
داخلی 6در نظر گرفته شده است .بررای آنهرا کانرالهرای
رفت و برگشت هوای تازه 7تعریف نشده است.
 -9ارتااع عمودی لولهکشری ترا جریران مبررد متغیرر
خارجی 8تا  15متر در نظر گرفته شده است.
 -10حداقل بار فضا یا برار دسرتگاه برابرر  0/2در نظرر
گرفته شده که به معنای آن است کره ایر برار مریتوانرد
حداقل به  20درصد بار کل دستگاه برسد.
با توجه به دادههای معمراری سراختمان ،مردلسرازی
مجتمع انجام گرفت و با لحاظ کردن پروفایل روزانه حضور
افراد ،روشنایی ساختمان و همچنی  ،کلیهپارامترهای مورد
نیاز (از جمله بندهای یادشده) در نرمافرزار دیرزای بیلردر،
محاسبات زم به منظور تعیی حداکثر برار سرمایشری در
برگ 9طراحی سرمایا 10انجام شد .بررای محاسربه بارهرا،
نرررمافررزار در ابترردای کررار براسرراس کشررور و اسررم شررهر و
موقعیت مکانی ،اطالعات مرورد نیراز را از طریرق اینترنرت
دانلود کرده و سپس ،به محاسربه برار سرمایشری در فصرل
تابستان میپرردازد .درخرور یرادآوری اسرت کره محاسربه

مدلسازی سیستم تهویۀ مطبوع مب رد متغی ر داخل ی و
سیستمهای فتوولتائیک

یک سیستم پم حرارتی جریان مبرد متغیر خنکشرونده
با هوا ،قابل نصب روی سقف ساختمان ،به عنروان سیسرتم
گرمایا/سرمایا ساختمان انترراب شرده اسرت .در ایر
تحقیق برای حاس سادگی طراحی ،تنها یک واحد بیرونری
جریان مبررد متغیرر بررای کرل سراختمان درنظرر گرفتره
شدهاست .بنرابرای  ،سراختمان در مجمروع از  41منطقره
(زون) تهویه مطبوع تشکیل شده اسرت کره همره برا یرک
واحد بیرونی جریان مبرد متغیر تأمی میشوند .انجام ایر
12
کار در دیزای بیلدر با ایجاد سیستمهای تهویه مطبوع و
تعریف سیستم مبررد متغیرر داخلری و گرروههرای منطقره
مربوطه انجام میگیرد .هر زون با یک جریان مبررد متغیرر
14
داخلی 13و بدون کانالهای رفرت و برگشرت هروای ترازه
تعریف شده است.
در برا سیستم مبرد متغیرر ابتردا برنامره کراری آن
منطبق بر حضور افراد تنظیم میشود .با توجه به جدول ،4
بیشینه دمای بیرون در حالت خنککننده (oC) 15و کمینه
دمای بیرون در حالت خنرککننرده (oC) 16در بررگهرای
گرمایا و سرمایا وارد میشود .در برگ عمرومی 17نروع
مبرد متغیر از نوع خنکشونده با هوا 18تعیی میشرود .در
ای بررا ارتاراع عمرودی لولرهکشری ترا  15مترر تأییرد
19
میشود .مقدار حداقل نسبت برار جزئری پمر حرارتری
برابر  0/2تأیید میشود و به ای معناست که بار فضا یا برار
دستگاه میتواند حداقل به  20درصد بار کل دستگاه برسد.

1 Mechanical Ventilation
2. Heating
3. Cooling
4. Heating Set Back Temperature
5. Cooling Set Back Temperature
6. Indoor
7. Fresh Air
8. Outdoor
9. Tab
10. Cooling Design

11. Simulation
12. HVAC system
13. Indoor VRF
14. Fresh Air
15. Maximum Outdoor Temperature in Cooling Mode
16. Minimum Outdoor Temperature in Heating Mode
17. General
18. Air Cooled
19. Minimum Heat Pump Part-load Ratio
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شیب آرایهها برابر با عره جغرافیایی محل نصرب اسرت و

مشرصات برا خارجی مبرد متغیر مورد اسرتااده در
ای تحقیق در جدول  4آمده است .یونیت خرارجی ،دارای
یک کمپرسور سرعت متغیر بوده و همانطور که در بررا
قبل بحث شد ،توسط اینورتر کنترل میشرود .پارامترهرای
ماژولهای نوری فتوولتائیک که از نوع اروپایی هسرتند ،در
جدول  5آمده است .هر مراژول دارای تروان خروجری 260
وات است .یک سیستم نرت مترینرش شرامل پرن آرایره و
بدون ذخیرهسازی نصب شده است که هر آرایره شرامل ده
ماژول به صورت سرری اسرت .ظرفیرت اینرورتر  1/1برابرر
حداکثر خروجی آرایه فتوولتائیک در نظر گرفته مریشرود.

همه آرایههای نوری رو به جنوب هستند.
درخررور یررادآوری اسررت کرره برررای تولیررد برررق از
1
فتوولتائیک ،ابتدا در دیزای بیلدر یک تولید قدرت (توان)
در سطح ساختمان و در برا تولید 2به صورت مرکرز برار
الکتریکی 3تعریف و مشرصات ماژولهرا و اینورترهرا طبرق
جدول  5در آن درج میشود .در ای پرووها ،تمرکرز برر
مصرف برق سیسرتم جریران مبررد متغیرر بره عنروان برار
الکتریکرری خواهررد بررود .شررکل  7شررماتیکی از سیسررتم
یکپارچه جریان مبرد متغیرر فتوولتائیک را نشان میدهد.

جدول  .4پارامترهای بخش خارجی VRF

حداکثر
واحد بیرونی

ظرفیت

COP

ظرفیت

خنککنندۀ

خنککنندۀ

دمای

گرمایش

نامی ناخالص

با رتبۀ

ناخالص

نامی ناخالص

COP

(کیلو وات)

) (-ناخالص

(کیلووات)

)کیلووات(

21/1

4/83

23/7

4/73

دمای
تعداد

بیرون در

کمپرسور

حالت

در حالت

50

-25

1

نوع کندانسور

خنککننده

خنککننده
)( C

جدول  .5پارامترهای ماژول فتوولتائیک

دمای بیرون

)(OC

O

1

حداقل

خنککننده با هوا



پارامتر

مقدار

نوع عملکرد
منطقه فعال )(m2
ضرامت (متر)
دمای مرجع )(OC
عایق حرارتی مرجع )(W/m2
خروجی برق مصرفی )(W
جریان اتصال کوتاه )(A
جریان ماژول در حداکثر توان )(A
جریان ماژول در حداکثر توان )(A
ولتاژ مدار باز )(V
ولتاژ ماژول در حداکثر توان )(V
ضریب دمایی ولتاژ مدار باز )(V/K
دمای سلول (OC) NOCT
عایق (W/m2)NOCT

معادل یک دیود
1/46
0/033
25
1000
260
8/94
8/37
0/0037485
38/4
31/4
-0/11904
46
800

1. Power Generation
2. Generation
3. Electric Load Center
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شکل  .7شماتیک سیستم یکپارچۀ VRF-PV

شده است .شکل  8نشان میدهد طی روز ،سطوح با یی از
تابا خورشیدی (تا حدود  0/7کیلووات بر مترر مربرع) در
دسترس است و از نزدیک به ظهر تا غروب خورشید ،بیشتر
تابا از نوع تابا مستقیم نرمال خورشیدی 2است.
همانطور که شکل  8نشان مریدهرد ،برار محسروس
سرمایشی 3سیستم جریان مبرد متغیر ثابت نیسرت و طری
روز تغییر میکند .ای موضوع مبتنی برر ماهیرت ظرفیرت
متغیر سیستمهای جریان مبرد متغیر است .مطرابق شرکل
میتوان مشاهده کرد که بار محسوس سرمایشی سیستم و
در نتیجه ،برق مرورد نیراز سرمایشری ،4برا افرزایا دمرای
بیرونی 5افزایا مییابد .به بیران دیگرر ،سیسرتم ظرفیرت
عملیاتی خود را با نیاز سرمایشی ساختمان تنظیم میکند.
مصرف برق سراعتی نسربتاً کرم سیسرتم خنرککننرده در
مقایسه با بارهرای خنرککننردۀ مرورد نیراز 6در شرکل ،9
کارایی مناسب سیستم را نشان میدهد.

یافتهها
در ای بررا ،مصررف انررژی در سیسرتم تهویره مطبروع
جریان مبرد متغیر ،تولیرد بررق آرایره هرای فتوولتائیرک و
کاها کرب دیاکسید ناشی از بهکارگیری فتوولتائیک برا
توجه به نتای بهدستآمده از محاسبات دیزای بیلدر مورد
بررسی قرار میگیرد.
صرفهجویی انرژی و اثرات زیست محیطی

بارهای سرمایشی سا نه ساختمان و مصرف بررق سیسرتم
جریان مبرد متغیرر ،انتشرار کررب دیاکسرید سراختمان،
تولید برق و کاها کرب دیاکسید ناشری از مراژولهرای
فتوولتائیک برای شهر منترب در کشور قبرس محاسربه و
بررسی شده است .سیستم جریان مبرد متغیر بره گونرهای
انتراب و مدل شده است کره بتوانرد دمرای داخلری همره
مناطق 1ساختمان را برا حرداکثر  0/5درجره سرانتیگرراد
انحراف از دمرای تنظریمشرده بررای سررمایا  24درجره
سانتیگراد طی تابستان تأمی کنرد .سیسرتم برا حرداکثر
تعداد  5آرایه فتوولتائیک ،کره هرر آرایره دارای  20مراژول
است ،در نظر گرفته شد .بررای شرهر منتررب آکروتیرری،
ابتدا نتای یک روز ( 21جو ی که در آن برا تری دمرای
سا نه رخ میدهد) برای بررسی دقیقترر عملکررد و رفترار
سیستم جریان مبرد متغیرر و فتوولتائیرک در نظرر گرفتره

2. GHI, Global Horizontal Irradiation: the sum of both
diffuse and direct components reaching the same
surface.
DNI, Direct Normal Irradiation: is the part of the solar
irradiance that directly reaches a surface
DIF, Diffuse Horizontal Irradiation: is the part that is
scattered by the atmosphere
3. Sensible Cooling Load
4. Cooling Electricity
5. Outdoor Dry-bulb Temperature
6. Sensible Cooling

1. zone
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شکل  .8وضعیت تابش DNIخورشید  kW/m2در  21جوالی

شکل  .9وضعیت نرخ انرژی یک واحد ساختمان در  21جوالی

در شکلهای  8و  9نکتره قابرل توجره ایر اسرت کره
حداکثر بار سرمایا محسوس 1برا زمران بیشرتری ترابا
خورشید هنگام ظهر منطبرق نیسرت و برا از چنرد سراعت
2
تأخیر رخ مریدهرد .ایر امرر بره دلیرل ترأخیر حرارتری
ساختمان است ،به ای معنا که گرمای حرارتی ذخیرهشده
در یههای بیرونی ساختمان برهتردری از طریرق دیوارهرا
منتقل میشود و در نهایت ،به یه داخلری مریرسرد و بره
هوای داخرل سراختمان مریرسرد .در شرکل  10مشراهده
میشود که دمای داخلی یکی از زونهای مورد نظرر ماننرد
اترراق غررذاخوری رو برره جنرروب در طبق ره ( 5شررکل  )5بررا
حررداکثر افررزایا گرمررا طرری روز ،در دمررای تنظرریم شررده

) (24OCثابت نگه داشته میشود .حارس دمرای  24درجره
سانتیگراد به ای معناست که سیستم خنککنندۀ جریان
مبرد متغیر قادر است دمای مطلروب فضرای داخلری را در
ساعتهای اوج فصل گرما حاس کند.
در شکلهای  10و  11یک همسویی بی دمای حباب
4
خشک خرارجی 3و برار سرمایشری خنرککننردۀ معقرول
مشاهده میشود که مشرصکنندۀ آن است که نرخ انتقال
حرررارت از طریررق ابنی ره سرراختمان و تغییرررات دمررا برری
فضاهای داخلی و خارجی با هم متناسب هستند .بره بیران
دیگر ،ای دو منحنی یکدیگر را دنبال میکنند.

1. Maximum Sensible Cooling Load
2. Thermal Lag

3. Outdoor Dry-bulb Temperature
4. Sensible Cooling
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شکل  .10وضعیت دمای خارجی و داخلی یک واحد (اتاق غذاخوری رو به جنوب در طبقۀ  5ساختمان) ،در تاریخ  21جوالی

شکل  10مقایسه مقدار تقاضای ساعتی بررق سیسرتم
جریان مبرد متغیر برای سرمایا را با مقدار بررق تولیردی
از طریق ماژولهای نوری نشان میدهد .مشاهده مریشرود
که بی ساعت  11تا  15که بیشتری مقدار ترابا وجرود
دارد ،تولیررد برررق توسررط فتوولتائیررک از برررق مررورد نیرراز
سیستم جریان مبرد متغیر بیشتر است .کل بررق تولیردی
روزانه توسط فتوولتائیکها ،تنها  54درصد برق مورد نیراز
روزانه جریان مبرد متغیر را تأمی میکند .وضعیت انتشرار
کرب دیاکسید ساختمان در حالرت برهکرارگیری  /عردم
بهکارگیری ماژولهای فتوولتائیک در شکل  11نشران داده
شده است( .برای غیرر فعرال کرردن تولیرد بررق از طریرق
فتوولتائیک کافی است که در مدل طراحیشده در نرمافزار
دیزای بیلدر و در بررا  ،Generationمراکرز تولیرد بررق
فتوولتائیک معرفیشده به سیستم غیر فعال شود و دوبراره
شبیهسازی 1انجام گیرد).
با توجه به اینکه حدود ساعت  13حداکثر برق از سوی
فتوولتائیک (شکل  )10تولید میشود که به کمرک ترأمی
برق مورد نیاز سیستم سرمایا خواهد آمد ،حداقل انتشرار
کرررب دیاکسررید در آن زمرران اسررت .در صررورتی کرره از
فتوولتائیک اسرتااده نشرود ،انتشرار کررب دیاکسرید بره
صورت تقریباً یکنواخت ادامه یافته تا اینکه در سراعتهرای
حررداکثر  Sensible Coolingکرره همرران حررداکثر برررق

سرمایشی 2مورد نیاز است ،حداکثر انتشار کرب دیاکسید
رخ میدهد.
شررکل  12نمودارهررای وضررعیت تررابا  DNIو DIF
خورشرررید در دو فصرررل تابسرررتان و پررراییز را نشررران
میدهد.شدت با ی تابا  DNIو  DIFخورشید در کشور
قبرس و در شرهر آکروتیرری در شرکل  12مشرهود اسرت.
شکل  13وضعیت برق ) (kWمورد نیراز سررمایا و بررق
تولیدی فتوولتائیرک ،در فصرل تابسرتان و پراییز را نشران
میدهد .علت منای بودن مقادیر بررق تولیردشرده توسرط
فتوولتائیک آن است که سیستم در دیزای بیلدر به گونهای
تعریف شده است که وقتی تابا باشرد ،تولیرد بررق پنرل
خورشیدی وجود دارد و چون بررق تولیرد مریشرود ،عردد
یادشده در نمودار منای است ،اما برق مصرفی یا بره بیرانی
برق مورد نیاز برای سیسرتم سررمایا ،برا مقرادیر مثبرت
نشان داده میشوند.
3
تغییرات دمای حباب خشرک خرارجی و دمرای اتراق
غذاخوری رو به جنوب در طبقه  5ساختمان در شرکل 14
مشاهده مریشرود .دمرای داخلری در محردودۀ مطلروب و
تنظیمشده بی  18درجه سانتیگراد گرمایا و  24درجه
سانتیگراد سرمایا باقی میماند .به ای معنا که سیسرتم
جریان مبرد متغیر قادر است آسایا حرارتی مورد نظرر را
حاس کند.

1. Simulation

2. Cooling Electricity
3. Outdoor Dry-bulb Temperature
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شکل  .11وضعیت انتشار دیاکسید کربن در  21جوالی

شکل  .12وضعیت تابش  DNIو  DIFخورشید  kW/m2در فصل تابستان و پاییز

شکل  .13وضعیت برق ) (Kwمورد نیاز سرمایش و برق تولیدی فتوولتائیک ،در فصلهای تابستان و پاییز

شکل  .14وضعیت دمای خارجی و دمای اتاق غذاخوری رو به جنوب در طبقۀ  5ساختمان ،در فصلهای تابستان و پاییز

نوری در یک مجتمع مسکونی  5طبقه در شهر آکروتیرری
کشور قبرس مورد بررسی قرار گرفت.
شررردت ترررابا خورشرررید در ایررر شرررهر برابرررر
1852کیلوواتساعت و مصرف بررق سرا نه یرک سیسرتم
جریان مبرد متغیر حردود 18500کیلروواتسراعت اسرت.
نتای نشان میدهد با توجه به مدت ترابا خورشرید طری
روز ،کل برق تولیدی روزانه توسط فتوولتائیکها ،فقرط 54
درصد برق مورد نیاز روزانه جریران مبررد متغیرر را ترأمی
میکند که ای مقدار تأثیر زیادی در کاها مصرف برق از

بحث و نتیجهگیری
مناطقی که دارای آبوهوای گرم و مرطوب بروده و شردت
تابا خورشید در آنها زیاد است ،ایر پتانسریل را دارنرد
که با استااده از سیستمهای تهویه مطبوع از جمله سیستم
جریران مبرررد متغیرر بررا انرررژیهررای تجدیرردپررذیر (ماننررد
خورشید) بتوانند مصارف برق خانگی خود را کاها داده و
در عی حال ،بیا از نیمی از مصررف سرا نه سررمایا و
گرمایا خانگی را تأمی کنند .در ای مقاله یک سیسرتم
پم حرارتی جریان مبرد متغیر با بهکارگیری مراژولهرای
68
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optimization of solar façades in urban canopy
layers. Energy Procedia. 2012;30:1163-72.

شبکه و تأثیر بسیار زیادی بر کاها کررب دیاکسرید بره
. ت در سال دارد14 مقدار
در ای پووها تنظیم جریان مبرد متغیر در مردل بره
گونررهای برروده اسررت کرره تغییررر دمررای داخلرری از دمررای
 درجره سرانتیگرراد طری24 تنظیمشرده بررای سررمایا
 درجه سانتیگراد مریتوانرد منحررف0/5  حداکثر،تابستان
 اگر در مدل امکان نوسان بیشتری به دمرای،  بنابرای.شود
 سرایز واحرد،داخلی نسبت به نقطه تنظیم شده داده شرود
خارجی جریان مبرد متغیر میتواند کراها یابرد کره ایر
خود موجب کاها بیشرتر بررق مصررفی سیسرتم تهویره
.مطبوع مجتمع میشود
در ای پووها برای مردلسرازی از نررمافرزار دیرزای
بیلدر و از سیستم جریان مبرد متغیر هوا خنرک برا ترأمی
،برق فتوولتائیک استااده شد و ضم محاسبات بار حرارتی
امکان تأمی برق مورد نیاز از فتوولتائیک مورد بررسی قرار
 نصرب و، با توجره بره هزینرههرای خریرد،  بنابرای.گرفت
،راهاندازی و تعمیر و نگهداری سیستم یادشده و قیمت برق
.برا تحلیل اقتصادی در پووها آینده مد نظر قرار گیرد
 بهکارگیری توربی بادی به عنوان یکی دیگر،در عی حال
 دیگرر موضروع بررای پرووها بعردی،از منابع تجدیدپذیر
.میتواند در نظر گرفته شوند
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