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 اصطالحات

 

 شود: می تعریف زیر صورت به ASHRAE استاندارد اساس بر کاربرد پر اصطالحات

Partition از را فضا که شود می گفته سطحی به پارتیشن کننده): تفکیک دیوار یا (پارتیشن 

 .  کند می جدا دیگر فضایی

 Space:(فضا) خـارج  محـیط  از دیوار یا و فضاها سایر از پارتیشن با که مکان یا حجم یک 

 .  شود می جدا

Zone :(ناحیه) حـدودا  گرمـایش  و سـرمایش  نیاز که ساختمان در فضاها از گروهی یا یک 

 .  شود می فراهم دما کننده کنترل یک توسط ناحیه یک آسایش شرایط بنابراین. دارند مشابه



 7ت تهویه مطبوع / کاربرد نرم افزار کریر در محاسبا :فصل اول 

 

 

 

 

 بدانیم: باید فصل این پایان در

 کرد؟ اجرا را برنامه توان می چگونه

 چیست؟ در HAP System Design Load و کامل HAP تفاوت

 HAP System Design حالـت  بـه  کامـل  HAP حالـت  از را افـزار  نرم حالت توان می چگونه

Load بدهیم؟ تغییر برعکس و 

 کنیم؟ استفاده انرژي تحلیل و سیستم طراحی در HAPافزار نرم از توانیم می چگونه

 داد؟ انجام آن روي عمومی کارهاي و کرد کار پروژه یک روي توان می چگونه

 

 کلیدي هاي واژه

 
HAP System Design Load 
 
HAP Energy Analysis Feature 
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 اول فصل

 مطبوع تهویه محاسبات در (HAP)کریر افزار نرم کاربرد

 ( HAP4. 5 )کریر افزار نرم درباره -1-1

 مقدمه

 ضـروري  لـوازم  از زنـدگی  و کار محیط در مطبوع و سالم شرایط به دستیابی امکان امروزه

 اجـراي  در اقتصادي و فنی مسایل ایترع و ها استاندارد از استفاده امر این تحقق براي. باشد می

 انتخـاب  و گرمایشـی  و سرمایشـی  بارهـاي  محاسـبات . گیرد قرار توجه مورد کامال باید ،طرح

 .  است مشکل بسیار بعضا و گیر وقت بسیار طراح، مهندس به نیاز بر عالوه مناسب سیستم

 دقیق بررسی به زنیا که شود می مواجه مختلفی پارامترهاي با طراح محاسبات حین در ضمنا

 توسـط  مـوثر  پارامترهاي بعضی کردن نظر صرف یا اشتباه کوچکترین. دارد نمودارها و جداول

 منـابع  اتـالف  صـورت  به ناپذیري برگشت خطاهاي به منجر بزرگ هاي ساختمان براي محاسب

 . گرد می انرژي و مادي

 دو در اي رایانـه  هـاي افزار نرم توسط محاسبات انجام ضرورت شده گفته مطالب به توجه با

 هـر  کـه  اسـت  شـده  ارائـه  بازار به و تهیه هاییافزار نرم زمینه این در. گردید احساس اخیر دهه

 افـزار  نـرم  زمینـه  ایـن  هايافزار نرمترین  کامل از یکی حاضر حال در. هستند معایبی داراي کدام

 .  است ویندوز تحت (HAP)کریر
 

 :HAP افزار نرم درباره
Carrier’s Hourly Analysis Program همـان  یا HAP  کـه  اسـت  کـامپیوتري  افـزار  نـرم  یـک 

 HAP افـزار  نـرم . کننـد  می طراحی ها ساختمان براي را HVAC هاي سیستم آن کمک به مهندسان

 ساختمان انرژي سازي شبیه دوم؛ و سیستم طراحی و ساختمان بار تخمین اول؛ دارد: قابلیت دو

 و سـاختمان  کلـی  طرح طراحی براي قابلیت دو این. تمانساخ مصرفی انرژي قیمت محاسبه و



فز  شا  نر   HAP  /۹فصل پنجم: تهيه گز

 

 بـار  محاسبه براي ASHREA استاندارد از HAP افزار نرم. است مفید بسیار انرژي قیمت محاسبه

 ایـن . شـود  مـی  اسـتفاده  ساعت به ساعت صورت به سال یک براي انرژي سازي شبیه تحلیل و

 .  است هم از مستقل اما هم به شبیه برنامه دو داراي افزار نرم
1- HAP System Design Load: سـاختمان  بـار  تقریـب  و سیسـتم  طراحـی  براي برنامه این 

 .  است

2- HAP Energy Analysis Feature: سـازي  شبیه قابلیت سیستم طراحی بر عالوه برنامه این 

 .  شود می گفته نیز کامل HAP برنامه این. دارد نیز را پروژه انرژي
 HAP برنامـه  زیـاد  اهمیـت  دلیـل  به اما. است شده داده توضیح برنامه دو هر کتاب این در

System Design Load شود می پرداخته برنامه این به بیشتر  . 
 

HAP System Design Feature: 

 اجزاء تعیین نیز و ها ساختمان براي گرمایش و سرمایش بار تخمین براي HAPي  برنامه این

 یعنـی . شـود  مـی  اسـتفاده  مرکـزي)  تاسیسـات  و تهویه ستمسی (شامل HVAC سیستم نیاز مورد

 توجـه  بـا  سـپس  و دهد می ما به را تجهیزات تعیین و انتخاب براي نیاز مورد اطالعات افزار نرم

 افـزار  نرم عبارتی به. شود می انتخاب ساختمان براي الزم تاسیسات و ها سیستم اطالعات این به

 دهد: می انجام را زیر کارهاي

 سیستم کویل و منطقه فضا، براي گرمایش و سرمایش بار محاسبه HVAC 

 سیستم و منطقه فضا، براي هوا جریان نرخ محاسبه 

 گرمایش و سرمایش کویل محاسبه 

 سیرکوله هاي فن محاسبه 

 بویلر و چیلر محاسبه 

 
HAP Energy Analysis Feature: 

 سیسـتم  براي مصرفی نرژيا هزینه همچنین و ساالنه مصرفی انرژي تخمین براي برنامه این

HVAC سیستم غیر و HVAC بـا  کـار  ایـن . شود می استفاده است شده مصرف ساختمان در که 

 بـراي  انـرژي  تحلیل این از درنتیجه. شود می انجام سال یک براي ساختمان عملکرد سازي شبیه

 ینبهتـر  انتخـاب  بـراي  مختلف HVAC هاي سیستم براي انرژي هزینه و مصرفی انرژي مقایسه

 دهد: می انجام انرژي تحلیل هنگام به را زیر کارهاي HAP افزار نرم. شود می استفاده سیستم
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 ساختمان در مطبوع تهویه و گرمایش سیستم عملکرد ساعت به ساعت سازي شبیه 

 ساختمان در موتورخانه تجهیزات عملکرد ساعت به ساعت سازي شبیه 

 از یـر غ هـاي  سیستم عملکرد ساعت به ساعت سازي شبیه HVAC ، و روشـنایی  شـامل 

 ساختمان در وسایل سایر

  و غیـره)  و برق،گـاز  مصـرفی(مثل  همگانی صنایع نرخ براساس مصرفی انرژي هزینه 

 .  شود می محاسبه تقاضا میزان و روز ساعت اساس بر

 ساالنه و روزانه ساعتی، اطالعات صورت به گرافیکی و جدولی گزارشات تهیه  . 

 HAP Energy بـه  HAP System Design Feature از افـزار  نـرم  لـت حا تغییـر  بـراي  نکتـه: 

Analysis Feature منوي از برعکس یا و View گزینه ابزار نوار در Prefrence سـپس  انتخـاب  را 

 Feature Enable Energyگزینـه  مـارك  چک. شود می انجام کار این Operation Mode قسمت از

Analysis افزار نرم HAP حالـت  در افـزار  نـرم  مـارك  چـک  برداشتن با و انرژي یزآنال حالت در 

 .  است شده تشریح مفصل ها گزینه و منوها تمامی دوم فصل در. گیرد می قرار سیستم طراحی

 

 موتورخانه و سیستم طراحی براي HAP افزار نرم از استفاده -1-2

 طراحـی  ايبر HAP افزار نرم از استفاده چگونگی مورد در مختصر شرح یک قسمت این در

 داده توضـیح  بعد هاي فصل در مفاهیم این کاربرد. شود می داده مرکزي تاسیسات و هوا سیستم

 .  است زیر مراحل شامل HAP افزار نرم در مرکزي تاسیسات و سیستم طراحی. شود می
 

 مسئله تعریف -1

 مشـخص  را مرکـزي  تاسیسـات  و سیسـتم  طراحـی  به مربوط اهداف و عملکرد حوزه ابتدا

 و تهویـه  سیسـتم  بـراي  هزینه میزان چه است؟ کاربري چه داراي ساختمان مثال عنوان به. دکنی

 چـه  اسـت؟  نیـاز  مـورد  تجهیـزات  و سیسـتم  نـوع  چـه  شده؟ گرفته نظر در مرکزي تاسیسات

 گذارد؟ می تاثیر سیستم ویژگی روي بر چیزهایی
 

 اطالعات آوري جمع -2

 بـه  مربـوط  اطالعات شامل افزار نرم در پروژه کردن مدل براي الزم اطالعات مرحله این در

 شـامل  گـام  ایـن . شـود  آوري جمـع  بایـد  HVAC تجهیزات و پروژه مکانی موقعیت ساختمان،

 بررسـی  ساختمان، پالن پروژه،گیري  قرار محل هوایی و آب شرایط قبیل از اطالعاتی استخراج

 زیـر  موارد شامل نیاز وردم اطالعات. است HVAC سیستم نیازهاي بررسی و ساختمان کاربري

 است:



فز  شا  نر   HAP  /۱۱فصل پنجم: تهيه گز

 

 پروژه قرارگیري محل براي هوا و آب اطالعات . 

 هـاي  بـان  سـایه  درهـا،  هـا،  پنجـره  هـا،  سـقف  دیوارها، در کاررفته به مصالح اطالعات 

 تهویـه  فضـاي  دو بـین  و شـده  تهویه فضاي دو بین هاي پارتیشن نیز و کف خارجی،

 . نشده

 و قرارگیـري  جهـت  ،کف مساحت در، پنجره، سقف، دیوار، شامل ساختمان اطالعات 

 . خارجی هاي بان سایه نیز

 و اداري تجهیـزات  روشـنایی،  هـاي  سیسـتم  افـراد،  براي داخلی بارهاي برنامه و میزان 

 . ساختمان در وسایل سایر

 سیستم اطالعات HVAC، آن در شده استفاده اجزاء و کنترل . 

 
 HAP افزار نرم در اطالعات کردن وارد -3

. اسـت  HVAC تجهیـزات  و سـاختمان  فضاهاي هوا، و آب اطالعات کردن وارد بعدي گام

 عبـارتی  بـه . است کار اساس برنامه اصلیي  صفحه کنید، می استفاده HAP افزار نرم از که زمانی

 از. شـوند  مـی  وارد HAPافـزار  نرم اصلی صفحه طریق از پروژه تحلیل براي الزم اطالعات تمام

. کنیـد  بـاز  را قبلـی  هـاي  پـروژه  از یکی یا کنید تعریف جدیدي پروژه بتداا برنامه اصلی صفحه

 افـزار  نـرم  در را اسـت  نیـاز  مرکـزي  وتاسیسات سیستم طراحی براي که را زیر اطالعات سپس

HAP کنید تعریف  . 

 
 هوا و آب اطالعات کردن وارد: الف 

 مـورد  که محیطی عیتشعش تابش میزان و رطوبت دما، هوایی، و آب هاي داده بخش این در

 در کلیـدي  نقـش  نتیجـه  در و دارنـد  قـرار  آن تاثیر تحت برودتی و حرارتی هاي دستگاه و نشر

 ایـن . شـوند  مـی  وارد قسـمت  درایـن  میکنـد  ایفـا  سیسـتم  عملکـرد  محاسبات و بار محاسبات

 . شود تهیه است آن در پروژه که اي منطقه شناسی هوا از باید معموال را اطالعات

 است: زیر موارد شامل شود می وارد بخش این در که اطالعاتی

 در Wb,Dbدمـا(  هـاي  داده و غیره) و جغرافیایی جغرافیایی،عرض (طول جغرافیایی هاي داده

 . گردد وارد و آوري جمع باید ها داده تمامی بخش این در که غیره) و تابستان و زمستان
 

 فضاها اطالعات کردن وارد ب:

 یـک . نـامیم  می فضا را ها آن افزار نرم در که است شده تشکیلایی ه قسمت از ساختمان یک

 . باشد ساختمان کل یا طبقه یک اتاق، چند، اتاق یکدهنده  نشان میتواند فضا


