


شکاری مریم 

(IRESCO)بازرس هیأت مدیره انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران 

و مانیتورینگ در شرکت پیشران انرژی  M&Vمدیر واحد 

در ساختمانانرژی متخصص مدیریت 

معرفی سخنران



فهرست مطالب

 تعریفM&V  آنکاربردهای و

 و پروتکل های موجود و مرتبط استانداردها

 از فرایند کلیاتیM&V

 گزینه های معرفیM&V

 هاکاربردهای هر گزینه و ارائه مثال

 آنخط مبنا و کاربرد مفهوم

تخصیص ریسک ها و مسئولیت ها

 و پاسخپرسش



M&Vتعریف 

(  M&V)صحه گذاری  گیری و اندازه 

برنامه ریزی ، اندازه گیری ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها فرایند •

منظور تأیید و گزارش صرفه جویی در مصرف انرژی به •

اقدامات صرفه جویی انرژیاز اجرای ناشی •



M&Vضرورت به کارگیری 

مثال  موردی

.  ساختمانی که سیستم گرمایش آن موتورخانه آبگرم و سیستم سرمایش چیلر تراکمی دارد



M&Vضرورت به کارگیری 
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M&Vضرورت به کارگیری 
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M&Vضرورت به کارگیری 

جه کسر مصارف انرژی بعد از اجرای راهکار از مصارف انرژی قبل از اجرای راهکار لزوما نتی

!!درستی در مورد صرفه جویی انرژی به دست نمی دهد  



M&Vضرورت به کارگیری 

افزایش شفافیت و دقت در دستیابی به میزان صرفه جویی 

طرفین قرارداد بهبود کارایی انرژی میان ریسک ها و مسئولیت ها تخصیص 

توافقعدم قطعیت تا سطوح قابل قبول و مورد کاهش 

پایش عملکرد تجهیزات 

مدیریت بودجه های انرژی و مالیمعامالت مستندسازی 

امکانات تأمین مالی برای پروژه های کارایی انرژیارتقای 

(تاسیسات)سیستم های انرژی بر تعمیر و نگهداری بهره برداری و بهبود



M&Vاستانداردها و پروتکل های مرتبط با 

اندازه گیری و صحه گذاریبین المللی مراجعسیر تکامل و توسعه 



بین المللی اندازه گیری و صحه گذاری عملکردپروتکل 

(IPMVP)

M&Vاستانداردها و پروتکل های مرتبط با 

International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP)



در یک پروژه بهبود کارایی انرژی M&Vفرایند مراحل اصلی 

انرژیصرفه جوییبرایپیشنهادیراهکارهایبررسی-1

راهکارشرح

جوییصرفهقابلانرژیهایحاملنوع

شدهبرآوردجوییصرفهمیزان

راهکاراجرایفنیمسایلومالحظات



در یک پروژه بهبود کارایی انرژی M&Vفرایند مراحل اصلی 

(مدونونظام مندچارچوبیکدرابتداییمراحلازخروجی هاوکارفرآیندتهیه)M&Vطرحتهیه-2

 از راهکار کارایی انرژیهدف

 مرز اندازه گیری و گزینهM&V

 صات مورد نیاز، مشخ/ شامل پارامترها، تناوب و روش اندازه گیری؛ تجهیزات اندازه گیری موجود)طرح اندازه گیری

(و کالیبراسیون آن

 دوره زمانی خط مبنا

دوره زمانی گزارش دهی

 مؤثر بر مصارف متغیرهای

 (شامل تصحیحات معمول و غیرمعمول)اساس تصحیحات



در یک پروژه بهبود کارایی انرژی M&Vفرایند مراحل اصلی 

(مدونونظام مندچارچوبیکدرابتداییمراحلازخروجی هاوکارفرآیندتهیه)M&Vطرحتهیه-2

 تحلیلروش های

قیمت و هزینه های انرژی

مسئولیت های پایش

عدم قطعیت مورد انتظار

روش های گزارش دهی

جزییات مفروضات و یا شرایط لحاظ شده در تهیه طرح

 (  موردانتظار، ورودی ها و خروجی های شامل بودجه و سایر منابع، زمان بندی)سایر جزییات اولیه پروژه



در یک پروژه بهبود کارایی انرژی M&Vفرایند مراحل اصلی 

کلیدیپارامترهایومصارفگیریاندازهیاهادادهآوریجمع-3

(...وهواشناسیهایدادهها،قبض)مربوطهمنابعازهادادهآوریجمع

 (اندازه گیری توان مصرفی و )انجام اندازه گیری های الزم...

 تحلیل داده های جمع آوری شده و شناسایی داده های پرت یا داده های از دست رفته و...



در یک پروژه بهبود کارایی انرژی M&Vفرایند مراحل اصلی 

انرژیمبنایخطمدلتوسعه-4

متغیرهچندیامتغیرهتکخطیرگرسیونروشبه

 تعیین عدم قطعیت ها

انرژیصرفه جوییراهکارهایاندازیراهونصب-5



در یک پروژه بهبود کارایی انرژی M&Vفرایند مراحل اصلی 

انرژیصرفه جوییگزارشارائهوتهیه-8
.

راهکارهااجرایازپسداده هااندازه گیری-6

راهکارهاازاجرایپسدورهبرایهادادهآوریجمعوگیریاندازهتکرار

شدهمحققصرفه جویی هایتأییدوتحلیل،تعیین-7

.تاسضروریانرژیمدل هایدرغیرمعمولومعمولتصحیحاتاعمالواقعی،صرفه جویی هایتعیینمنظوربه



M&Vمعرفی گزینه های 

Bو Aگزینه های 

انرژیصرفه جوییراهکارهایجداسازی

اصالحیراهکارمشمولکهتجهیزاتییاتجهیزتنهاآندر

هستند،

.می شوندگرفتهنظردرM&Vمرزعنوانبه



M&Vمعرفی گزینه های 

Dو Cگزینه های 

راهکارهایمشمول(های)ساختمانکلدرانرژیمصارفآندر

.می شودگرفتهنظردرM&Vمرزعنوانبهاصالحی

مایملککلروش



M&Vمعرفی گزینه های 

راهکارجداسازی -Aگزینه 

. شوندمیتعیینکلیدیعملکردی(های)پارامتراندازه گیریطریقازصرفه جویی ها

.می شوندمحاسبهبرآورده هاوشدهاندازه گیریمقادیرترکیبباصرفه جویی ها

:مثال

مصرفکمهایالمپبامصرفپرهایالمپجایگزینیکمکبهبرقجوییصرفه



M&Vمعرفی گزینه های 

راهکارجداسازی -Bگزینه 

:مثال

ساختمانچرخشیآبگرمپمپموتورالکترورویبرVSDنصب

صرف صرفه جویی ها از طریق اندازه گیری مصرف انرژی و تمامی متغیرهای مؤثر بر م

.در مرز اندازه گیری تعیین می شوند



M&Vمعرفی گزینه های 

کل مایملک -Cگزینه 

.می شودتعیینساختمانکلانرژیمصرفاندازه گیریطریقازصرفه جویی ها

باهمقایسدرانتظارموردصرفه جویی هایآندرکهمی شودانتخابراهکارهاییبرایCگزینه

.است(%10حداقلمثال)بزرگساختمانانرژیمصرف

.می شوندتعیینکلیدیعملکردیپارامترهایاندازه گیریطریقازصرفه جویی ها

:مثال

اداریساختمانیکدرهوشمندکنترلسامانهکمکبهجوییصرفه



M&Vمعرفی گزینه های 

کل مایملک -Dگزینه 

ازخشیبدریامایملککلدریانرژمصرفسازیشبیهاندازه گیریطریقازصرفه جویی ها

.می شوندتعیینمایملک

:مثال

.نیستموجودآنگازوبرققبوضوباشدمیمجزاکنتورفاقدکهساختمانیبرایجوییصرفهمحاسبه



M&Vمقایسه گزینه های 



آنمفهوم خط مبنا و کاربرد 

.می آوردکه مبنایی برای مقایسه عملکرد انرژی فراهم ی کمّمراجع / مرجع

عنوانبهینهمچنانرژیمبنایخطنیست،اندازه گیریقابلمستقیمصورتبهانرژیصرفه جوییکهجاییآناز

.می گیردقراراستفادهموردانرژیجوییصرفهاقداماتپیاده سازیازبعدوقبلمرجع،یک



مبنا مراحل توسعه خط 

شناسایی عوامل موثر بر مصرف انرژی 



مبنا مراحل توسعه خط 

توسعه مدل خط مبنا 



مبنا مراحل توسعه خط 

توسعه مدل خط مبنا 



مبنا مراحل توسعه خط 

مقایسه مدل خط مبنا و مصرف واقعی  



آنمفهوم خط مبنا و کاربرد 



مراحل کار محاسبات صرفه جویی انرژی 



تخصیص ریسک ها و مسئولیت ها

.است"یتمسئولوریسکماتریس"انرژی،عملکردبرمبتنیقراردادهایدرریسکمدیریتمفیدابزاریک

مبتنیاردادهایقرتنظیمهنگامدرنیازموردالزاماتومسئولیت هاریسک ها،جزئیاتتعیینشاملماتریساین

قراردادرفینطیکازهرمسئولیت هایشفافتعیینوپروژهمهمریسک هایشناساییبهکهاستعملکردبر

.می کندکمکریسکمدیریتجهت



تخصیص ریسک ها و مسئولیت ها

.است"یتمسئولوریسکماتریس"انرژی،عملکردبرمبتنیقراردادهایدرریسکمدیریتمفیدابزاریک

مبتنیاردادهایقرتنظیمهنگامدرنیازموردالزاماتومسئولیت هاریسک ها،جزئیاتتعیینشاملماتریساین

قراردادرفینطیکازهرمسئولیت هایشفافتعیینوپروژهمهمریسک هایشناساییبهکهاستعملکردبر

.می کندکمکریسکمدیریتجهت



انواع ریسک ها و مثال هایی از نحوه تخصیص آنها 



انواع ریسک ها و مثال هایی از نحوه تخصیص آنها 




